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S-a descins a 9-a sesiune a c.d.E.R.
La 26 iunie a.c. s-a deschis la București cea de-a IX-a sesiune 

a Consiliului de ajutor economic reciproc. La lucrările sesiunii iau 
parte delegațiile: Republicii Populare Albania, Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Cehoslovace, Republicii Democrate Germane, 
Republicii Populare Polone, Republicii Populare Romîne, Republicii 
Populare Ungare și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. La 
aesiune asistă ca observatori reprezentanți ai Republicii Populare 
Chineze, Republicii Populare Democrate Coreene, Republicii Popu
lare Mongole și Republicii Democrate Vietnam.

în conformitate cu recomandările Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești din țările membre ale C.A.E.R., 
care a avut loc în mai a.c. la Moscova, la sesiunea Consiliului vor 
fi discutate probleme șl vor fi elaborate măsuri practice pentru 
dezvoltarea pe viitor a colaborării economice dintre țările membre 
ale Consiliului și totodată vor fi stabilite sarcinile Consiliului de 
ajutor economic reciproc și ale organelor acestuia în legătură cu 
elaborarea planurilor de perspectivă în aceste țări.
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Ziua era posomo
rită, cu cerul vînăt, 
întunecat. Ploua. 
Pe pămîntul Zătre- 
nilor răsăreau ca 
niște plante uriașe 
spre înălțimi cîteva 
sonde, prof Hindu
se miaiestoase pe 
peisajul acesta cam- 
pestru. Pe lingă 
sonda 26 nu erau 
decît cîțiva oameni. 
Era spre vremea 
prînzului. Oamenii 
lucrau transpirați, 
manevrînd cu nădej
de granicele gre
oaie. încet, încet 
spre ininva pămîn- 
tului tuburile de 
metal înaintează 
sigur și precis pen
tru a scoate afară 
acest ocean de aur 
negru care ne î>m- 
pînzește subsolul 
țării. Se ajunsese la 
o adîncime de 1143 
metri. Sondorii știau 
însă că petrolul se 
află ceva mai jos. 
Așa că lucrau liniș
tiți. Deodată, însă, 
din fundul pămîn- 
tului o forță oarbă 
și încă nestăpînită, 
trezită dintr-un 
somn de milenii, a 
năvălit afară cu un 
huiet și o viteză ui
mitoare. O jerbă 
uriașă de nămol ce- 
rtușiu și gaze a iz
bucnit în înălțimi, 
vîjîind. sinistru. E- 
rupție 1 Erupție la 
sonda 26 1

Telefoanele au 
început să zbîrnîie 
alarmant. Telefonis
tele au tresărit au
zind glasul preci
pitat al uneia din
tre colegele lor. Era 
căutat directorul 
întreprinderii de fo
raj Zătrerii, tovară
șul Serghie Mânu. 
Acesta era la raio
nul de partid. A 
fost anunțat și, ime
diat, un camion ba
sculant a făcut de- 
acolo și pînă la 
sondă una din cele 
mai rapide curse 
ale sale, A fost a- 
nunțat comitetul de 
partid.

Spectacolul 
înfricoșător, 
de noroi 
pînă sus, 
bl>ac, aruncat de 
gaze cu o presiune 
de 80—100 atmos
fere. Talpa sondei 
era la o adîncime 
de 1143 de metri și 
nici o probă de ca-

rotaj nu arătase că 
la această adîncime 
există gaze, 
fia însemna 
descoperirea 
noi structuri 
lijere. Oamenii își 
dădeau seama de 
asta și-și zîmbeau 
mulțumiți. Deși iși 
dădeau seanva de 
pericol, de greută
țile imense pe care 
le vor avea de în
fruntat, sondorii 
luau nămolul în 
miini și-i priveau 
bucuroși petele ne
gre de țiței. Însem
na că s-a descoperit 
un nou strat de ți
ței. Deocamdată 
însă erupția trebuia 
oprită cit mai repe
de cu putință.

Și erupția a fost 
oprită, cu prețul

Erup- 
deci 
unei 

petro-

mare. 
clipe- 

cornii-

mai jos.

Deodată, însă,

era 
Jetul 

ajungea 
la geam- 

aruncat

La 
sonda 26

unei trude și a unor 
eforturi eroice.

De la început s-a 
format o echipă de 
șoc. Din ea făceau 
parte cei mai pri- 
cepufi și curajoși 
comlllliȘti și uie- 
miști : Ion Podea- 

• nu. Ion Dumitru, 
comuniști, tinerii 
candidați de partid 
Ion Bondoc și 
Gheorglie Pănășilă 
și utemiștii Dumi
tru Bondoc și Ma
rin Grigore. Ime
diat echipa de șoc 
a început lupta. Co
muniștii și utemiștii 
au muncit acolo 
unde a fost perico
lul mai mare. Sus 
pe turlă, la 15 me
tri înălțime, biciuiți 
de ploaie și gaze, 
suportînd un zgo
mot uriaș, de neîn
chipuit, ba fixarea 
șalierilor, la înlo
cuirea ventilelor, e- 
chipa de șoc a lup
tat cu eroism timp 
de 5 zile și 5 nopți, 
în care nimeni n-a 
vrut să doarmă a- 
proape de loc. Care 
dintre ei ar fi pu
tut sta acasă liniștit 
să se odihnească, să 
doarmă cînd știa că 
ceilalți se luptă e- 
roic cu erupția ? Și 
sonda a fost salva-

LWLWLWULQ 
tă. Comuniștii și 
utemiștii au dat o 
impresionantă pildă 
de înalt patriotism, 
de spirit de sacrifi
ciu în luptă pen
tru salvarea avutu
lui patriei. Sus, la 
turlă, pericolul era 
deosebit de

Dar în 
le acelea
niștii și utemiștii 
nu s-au mai gmdit 
la ei, la pericolul 
prin care treceau, 
ci la salvarea unui 
bun al poporului. 
Și s-au urcat, re
zistând în iadul a- 
cela de neînchipuit 
timp de 20 de mi
nute, slăbind și de
montând toba pen
tru a înlesni cele
lalte manevre.

în lupta aceasta 
dramatică, comuniș
tii și utemiștii nu 
s-au temut nici o 
clipă și, animați de 
un înalt spirit pa
triotic, au învins. 
A învins curajul 
lor, a învins spiritul 
lor de sacrificiu, a 
învins conștiinpa lor 
de oameni noi care 
știau că în mîna lor 
stă o frîntură din 
avutul poporului.

După terminarea 
luatei, cind erupția 
era deja „ștrangu
lată“, comuniștii și 
tinerii din echipa 
de șoc s~au privit 
unii pe alții cu un 
fel de sfială și și-au 
zîmbit timizi. Nu 
s-au îmbrățișat, nu 
și-au strîns mîinile, 
felicitîndu-se. Ges
turile exuberante, 
zgomotoase, în tă
cerea care se lăsa
se după această 
luptă epuizantă de 
5 zile și 5 nopți, 
i-ar fi stînjenit poa
te. Au 
case 
cum
unul lingă 
călcînd 
cuți, păreau însăși 
întruchiparea 
forțe uriașe, 
e în stare 
frîngă
totul oriclnd, 
>ă se dăruie 
ezitări cauzei 
dului pe care
jește cu credință.

plecat spre 
tăcuți — și 

mergeau așa, 
altul,

rar și tă-

unei 
care 

fă in
și fă biruie

gata 
fără 

pârti
ei slu-
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Vineri 27 iunie 1958

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XIV, Seria Il-a, Nr. 2839

Tinerii din raionul „Tudor Vladimirescu" la reuniunea din parcul ..Vitan

Toată pregătiriigrija
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schimbului de mîineA •

al clasei muncitoare
Peste ctteva zile oor lua sfîrșit examenele din școlile profesionale 

de ucenici. Un redactor al ziarului nostru s-a adresat tovarășului Ilie 
Simici, director al Școlii profesionale de ucenici „23 August“ din 
Capitală, ruglndu-l să ne vorbească despre rezultatele anului de în
vățămînt, despre problemele mal ore care se desprind din expe
riența acestei școli privind pregătirea de cadre calificate. Publicăm 
mai jos textul convorbirii:

Vă rugăm să ne 
care sînt concluziile 
privire la pregătirea 
lor manifestată cu 
examenelor ?
— Cu plăcere. In acest 

școlar ucenicii noștri s-au 
zentat la examene mai bine 
gătiți. Acest lucru se datorește pe 
de o parte străduinței pe care au 
depus-o în însușirea cunoștințelor 
teoretice și practice — rezultat 
al înțelegerii faptului că econo
mia noastră națională în plin 
avînt are nevoie de cadre bine 
calificate, iar pe de altă parte — 
muncii duse de corpul didactic.

La aceasta a contribuit și li
chidarea, în bună parte, a unei 
greutăți — neconcordanța dintre 
planurile de învățămînt și pro-

spuneți : 
dvs. cu 
ucenici- 
prilejul

nn 
pre- 
prc-

Cu planul semestrial îndeplinit
Aproape 30 Întreprinderi industriale din regiunea Cluj au realizat 

fnainto de termen sarcinile planului semestrial de producție. Printre 
acestea se află uzinele „Industria sîrmei" din Cîmpla Turzii, „Teh- 
nofrig“, fabrica de tricotaje „Varga Katalin“, întreprinderile „Triumf" 
și „Feleacul” din Cluj, fabrica de sticlărie din Turda, întreprinderea 
minieră Baia de Arieș și altele.

EONEEDINTEI 
SINDICALE 
MONDIALE
A TINERETULUI
MUNCIT O R

Entuziasta reuniune a tineretului
din raionul „Tudor Vladimirescu“ 

„Bella Breiner“, „I.O.R.“ „Măta
sea Populară“ etc. Din mii de 
piepturi răsună imnul F.M.T.D. — 
ca o chemare hotărîtă la unitatea 
tineretului muncitor din lumea în
treagă, la lupta pentru pace.

Scopul Conferinței Sindicale 
Mondiale a tineretului muncitor le 
este cunoscut tuturor celor pre
zenți; în adunările din întreprin
deri tineretul și-a luat angajamen- 
1e concrete în cinstea primei Con
ferințe de la Praga. O pancartă 
uriașă anunță tinerilor din întreg 
raionul succesele cu care înlîmpi- 
nă tinerii de la uzinele „Timpuri 
Noi“ Conferința de la 14 iulie :

★ 270 tineri antrenați în în
treceri socialiste.

★ 32 
nul cu

★ 21 
vatori.

★ 35.000 kg. metal economisit.
★ 11.000 kg. fier vechi colectat.
★ 146 de tineri purtători ai in

signei „Prieten al cărții“.
★ 495 tineri participanți la 

„Spartachiada de vară“. Și exem
plele se pot înmulți. Cifrele ilus
trează avîntul tineretului nostru 
care muncește cu dorința fierbinte

Ieri după amiază mii de tineri 
din raionul „Tudor Vladimirescu“ 
i-au adunat pe estrada parcului 
„Vitan“ participînd la o entuzias
tă reuniune tinerească. Ei au ve
nit să-și afirme solidaritatea față 
de prima Conferință Sindicală 
Mondială a tineretului. Zeci și 
zeci de steaguri, zeci și zeci de 
pancarte. Sînt prezenți tinerii de 
la uzinele „7 Noiembrie“, „Tim
puri Noi“, „Flacăra Roșie“,

In întreprinderile
regiunii Pitești

Zzt numeroase tntreprinderi | 
din regiunea Pitești au avut loc I 
zilele acestea entuziaste reu- * 
niuni ale tineretului. La între-1 
prinderea IPROFIL „11 Iunie" I 
din Rlmnicu Vllcea, la exploa- | 
tarea minieră Berevoești din • 
raionul Muscel, la întreprinde- ț 
rea textilă „11 Iunie" din Pi- : 
teștl, la Complexul C. F. R. -. 
Piatra Olt, locurile de muncă ~ 
ca și sălile de festivități au 
fost împodobite cu pancarte, 
drapele și flori.

Reuniunile care au avut loc 
tn aceste întreprinderi au con
stituit puternice manifestări de 
simpatie ale tineretului munci
tor față de Conferința Sindi
cală Mondială a tineretului 
muncitor ce va avea loc la 
Praga tn luna iulie.

In expunerile lor, tovarășii 
Mihal Istrate, prim secretar al 
Comitetului regional U. T. M. 
Pitești (la exploatarea minieră 
Berevoești) N. Constantin, se
cretar al comitetului regional 
U.T.M. (la IPROFIL „11 Iu
nie"), Bratu Florea membru al 
biroului comitetului regional 
U.T.M. (la textila „11 Iunie" 
Pitești), au subliniat impor
tanța organizării primei Confe
rințe Sindicale Mondiale a ti
neretului muncitor.

Cu prilejul acestor reuniuni,
N. C.

(Continuare tn pag. 3-a)

tineri și-au îndeplinit pla-
5 zile înainte de termen, 
de tineri au devenit ino-

de a construi socialismul în pa
tria noastră scumpă.

Atenți, tinerii ascultă expunerea 
tov. Gh. Diaconescu, prim secre
tar al comitetului raional U.T.M. 
„Tudor Vladimirescu“. Cită deose
bire este între drumul tineretului 
țărilor socialiste, deschis spre îm
plinirea tuturor aspirațiilor, spre 
cucerirea celor mai înalte culrui, 
și tragica existență a tinerilor 
muncitori din țările capitaliste ! 
Generația noastră, crescută în anii 
puterii populare, are certitudinea 
viitorului, nu cunoaște chinuitoa
rea grijă a zilei de mîine. Și pen
tru aceasta sutele de tineri pre
zenți închină gînduri de recunoș
tință partidului nostru iubit, care 
îndrumă poporul întreg pe drumul 
construirii socialismului.

Vorbitorul zugrăvește cu cifre, 
fapte 
ceselor 
tivități 
le a tineretului muncitor din ra
ion. Crescute de partid, organiza
țiile U.T.M. din raion se întăresc 
an de an, utemiștii fiind în pri-

(Continuare în pag. 3-a)

și nume tabloul auc- 
în muncă, a viei ac- 
educative și cultura-

S. IONESCU

:

:

:

Un sprijin prețios l-am primit 
din partea organizației de bază 
U.T.M. Mobilizînd ucenicii la stu
diul individual și la formele or
ganizate de preparare, urmărind 
măsura în ca-e aceștia își însu
șesc cunoștințele, comitetul U.T.M. 
a avut un rol activ în perioada 
examenelor.

Măsurile luate nu au rămas 
fără rezultat. Să vă povestesc un 
caz care ne-a dat mult de lucru. 
Este vorba de anul I D. Aici era 
cel mai mare număr de corijențh 
(In general, în anul I se observă 
golurile cu care vin mulți elevi 
în școlile profesionale. Mu'.ți ab
solvenți ai ciclului elementar au 
extrem de reduse cunoștințe de 
fizică și chimie). Profesorii anului

LIDIA POPESCU

au stabilit temele de lucru și au 
urmărit pe absolvenți în rezolva
rea lor. Numai după această pri
mă fază, absolvenții s-au prezen
tat la examen în fața comisiei de 
încadrare tarifară.

In general s-au prezentat 
bine. Doar 10 absolvenți nu au 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 

Interviu cu Iov. Ilie Simici 
directorul Școlii profe
sionale ,,23 August ‘ 

din București 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
trecut proba de lucru. Dovedindu- 
se fruntași, 8 ucenici au obținut 
să fie încadrați în categoria tari
fară 2/5.

Cu această serie, școala noa
stră a dat economiei naționale în 
ultimii 4 ani (1955—1958) în to
tal 551 muncitori calificați.

Rezultatele obținute — a adău
gat interlocutorul nostru — se 
datoresc și măsurilor luate pen
tru ajutorarea elevilor slabi 1» 
învățătură.

— Dar care au fost aceste 
măsuri ?

— Profesorii, maiștrii, sl-su în
dreptat atenția îndeosebi înspre 
ucenicii care asimilează mai greu 
materia. Cu aceștia s-au organi
zat ore suplimentare de meditații 
și consultații,;

Colectivul de muncă de la fesăto-ria „Flamura Roșie“ din Capi
tală, a început să fabrice noi sortimente de țesături : nylon impri
mat, nylon cu iînă, mătase naturală etc. în foto: Utemiștii 
Gheorghe Daju și Ion Elminciuc din secția imprimerie lucrînd la 

imprimarea materialului de nylon.
Fototext: AGERPRES

p Alentt r u înarmatgrama analitică, manifestată 
anii trecuți.

Examenele de promovare 
suferit schimbări 
cuți, fiind mai 
practică. La anul I, de pildă, 
dat ucenicilor modelări ca probă 
de trimestru executarea unor 
modele de lemn, după care la 
examen au executat desenul.

In colaborare cu serviciul per
sonal și învățămînt din uzină, s-a 
asigurat ucenicilor din anii I și 
II locurile de muncă și materia
lul necesar pentru executarea 
probelor de lucru chiar în secții.

Ne-am ocupat din vreme de 
pregătirea examenelor de munci
tor calificat. Comisiile organizate

fa{ă de anii 
mult legate

țu 
t re
de 
s-a

t a

politico - ideologică 
a tinerilor intelectuali de ia sate

Executarea la timp și în cele mai bune condiții a lucrărilor de întreținere a culturilor prășltoare TI preocupă în această perioadă 
pe toți tinerii mecanizatori de la G.A.S. Diltra din regiunea București, lată-l în fotografia noastră pe tractoristul Pană Andrei 

executînd cea de-a doua prașilă mecanică a porumbului. El prăș ește în fiecare zi cîte 20 hectar«

Intelectualul satelor reprezintă în con
dițiile regimului democrat-popular o figură 
importantă, un luptător activ pentru apli
carea politicii partidului și guvernului de 
transformare socialistă a agriculturii, de 
ridicare a nivelului de trai material și cul
tural al țărănimii muncitoare. In rîndul 
intelectualilor de la sate muncesc nu
meroși tineri — învățători, ingineri și 
tehnicieni agronomi, medici crescuți în 
anii regimului democrat-popular. Majorita
tea acestora își pun toate puterile și cu
noștințele în slujba ridicării satelor, a 
convingerii țăranilor muncitori cu privire 
la superioritatea agriculturii socialiste, a 
înfăptuirii revoluției culturale.

Ținînd seama de roiul însemnat ce re
vine tinerilor intelectuali în viața satelor 
organizația noastră acordă o deosebită 
importanță educării acestora în spiritul 
moralei comuniste, înarmării lor cu știința 
marxist-leninistă, cu cunoașterea politicii 
partidului și guvernului, ridicării continue 
a nivelului lor de cunoștințe de speciali
tate și de cultură generală.

Incepînd din acest an, în urma sarcini
lor stabilite de C.C. al U.T.M. s-au orga
nizat pen.ru prima dată seminariile perio
dice ale tinerilor intelectuali de la sate ca 
o formă largă și eficientă de educare 
ideologică, politică, morală a acestora, ca 
un prilej pentru a analiza activitatea și 
cerințele lor și a-i mobiliza să participe 
mai activ Ia îndealinirea sarcinilor ce le 
revin.

Seminariile cu tinerii intelectuali de la 
sate sînt în curs de desfășurare în aproa
pe toate regiunile țării. Pînă în prezent 
s-au ținut peste 50, la care au participat 
cea. 5000 de tineri intelectuali de la sate. 
Prin numărul seminariilor ținute se află in

frunte comitetele regionale U.T.M. Cluj, 
Suceava. Unele comitete regionale U.T.M. 
au privit cu răspundere această sarcină 
organizînd temeinic instruirea comitetelor 
raionale UTJM., planificînd ținerea semi- 
nariilor, asigurînd comunicarea din timp 
a temei și bibliografiei pentru seminarii 
mobilizînd cu grijă pe tinerii intelectuali 
să participe la aceste întîlniri. Pregătirea 
temeinică a acestor seminarii. sub directa 
îndrumare a organelor raionale de partid, 
a făcut ca cele mai multe dintre semina- 
riile ținute să-și atingă scopul. In cadrul

Cum se desfășoară 
seminariile raionale

seminariilor numeroși tineri intelectuali au 
subliniat valoarea acestei acțiuni și au ce
rut organizarea ei cu regularitate.

Printre principalele aspecte pozitive ale 
seininariilor desfășurate nînă în prezent 
trebuie remarcat faptul că ele au contribuit 
la clarificarea în fața tinerilor intelectuali 
a unor importante probleme ideologice și 
politice actuale. S-au ținut informări cu 
privire la situația politică internațională și 
expuneri pe teme ideologice ca : „Docu
mentele consfătuirii de la Constanța a 
fruntașilor din sectorul socialist al agricul
turii“, „însemnătatea politicii P.M.R. de 
transformare socialistă a agriculturii“ (Lu
goj, Roman, Inen, Măcin. Aiud etc.), „De
spre lupta de clasă în perioada actuală în 
țara noastră“, (Făget, Ineu, Gherla, Bo
toșani etc.), „învățătura niarxist-leninistă

despre stat și dictatura proletariatului“ 
(Ineu), „învățătura marxist-leninistă des
pre problema națională“ (Gherla), „Despre 
materialitatea lumii“ (Cluj), „Partidul 
Muncitoresc Romîn — conducătorul Uniu
nii Tineretului Muncitor“ (Făget. Lunca 
Vașcăului, Berești). „Marea forță a patrio
tismului socialist“ (Berești, Făget): La 
unele seminarii (Lunca Vașcăului, Be- 
clean) bibliografia a fost indicată cu mai 
mult timp înainte putîndu-se organiza 
discuții pe probleme ideologice.

In cadrul seminariilor au fost incluse 
expuneri și s-au făcut discuții despre sar
cinile tinerilor intelectuali în lupta pen
tru transformarea socialistă a agriculturii 
și în munca de culturalizare. La comitetul 
raional U.T.M. Caracal de pildă s-a pre
gătit un referat special asupra acestei pro
bleme care a fost pus în discuția pârtiei- 
panților la seminar.

La seminarul din raionul Măcin tov. Pa- 
raschivescu Olga profesoară în comuna 
Horea a arătat că tinerii intelectuali din 
comună au sprijinit prin diferite forme 
munca de transformare socialistă a agri
culturii. astfel că în prezent cursanții cer
cului de învățămînt politic U.T.M. „Istoria 
P.M.R." pe care ea îl conduce au devenit 
cu toți.i membri ai gospodăriei agricole 
colective.

In programul multor seminarii au fost 
cuprinse expuneri despre Știință și reli
gie“ (Beclean, Curtea de Argeș, Bîrlad, 
Pașcani, Berești, Măcin), conferințe: „De-

1
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al Academiei din R.S.S.ȘtiințedeLa observatorul din Nicolaev _
Ucraineană, se folosește această nouă instalație complexă pentru 
studierea amănunțită a propagării radioundelor prin diferitele 

straturi ale atmosferei.

Pînă nu de mult, soarele a 
constituit o adevărată enigmă 
pentru oamenii de știință. S-a 
calculat că în părțile sale cen
trale, temperatura soarelui a, 
tinge 20.000.000 grade Cel- 
sius. Cantitatea de lumină și 
căldură care vine de la soare 
este uriașă fiind egală cu 
energia pe care ar putea s-o 
producă 180.000.000 miliarde de 
centrale electrice avînd fiecare 
puterea hidrocentralei de la 
Kuibîșev I Și să nu uităm că 
soarele radiază în același fel 
de cîteva miliarde de ani. De 
unde provine oare această 
energie imensă ?

De vreo 20 de ani este cunos. 
cut faptul că energia solară 
provine din sinteza heliului 
prin fuziunea nucleelor de hi
drogen. Adică mai multe nu
clee ușoare de hidrogen se 
unesc spre a forma un nucleu 
mai greu de heliu. Formarea 
heliului pe această cale în 
soare sau în stele, este înso
țită de o mare degajare de 
energie.

începînd din anul 1938, o 
serie de fizicieni iluștri au 
căutat soluția teoretică cu aju- 
torul căreia să se poată imita 
pe pămînt reacția termonu
cleară din soare și stele.

Procesul fuziunii nucleelor u- 
șoare stă la baza bombei cu 
hidrogen, unde energia nu
cleară se obține datorită unirii 
moleculelor izotopilor hidroge
nului (deuteriu și tritiu) cu 
care ocazie se eliberează o can
titate uriașă de energie.

Dar cum să se ,,îmblânzea
scă“ această reacție termonu
cleară pentru a produce ener
gie nu sub formă explozivă ? 
Cum să fie demobilizată bomba 
cu hidrogen ? Iată o întrebare 
care preocupă de cîțiva ani 
cele mai importante laboratoare 
din lume.

Problema ere deosebit de 
grea, căci așa cum am arătat, 
trebuia să se lucreze cu tempe
raturi de milioane grade și să 
se mențină aceste temperaturi 
un timp suficient de lung pen. 
tru ca nucleele să reacționeze 
în -număr mare și să elibereze 
cel puțin attta energie cît s-a 
cheltuit pentru încălzirea lor.

Cum s-ar putea pro
duce temperatura soa
relui în laborator. — 
Poate fi îmblînzită 
bomba cu hidrogen? 
— O sursă inepuiza

bilă de energie

-fl

I. IONESCU de la Brad

Această experiență simplă, 
cunoscută de mulți ani, a ară
tat fizicienilor drumul spre 
realizarea temperaturii stelelor, 
pe pămînt. Intr-adevăr, încă 
în anul 1820, fizicianul H. C. 
Oerstedt uimise lumea oameni, 
lor de știință arătîndu-le că un 
curent electric produce în ju
rul său un cîmp magnetic. As. 
tăzi nu ne mai mirăm la ve
derea uriașelor potcoave de fier 
din uzine, care se magneți- 
zează, putînd ridica greutăți 
metalice enorme' numai dato
rită faptului ,c.ă sînt înconjurate 
de sîrmă prin oare se trimit 
curenți intenși.

Ei bine, dacă intensitatea cu
rentului care trece într-un con- 
ductor este foarte mare, cîmpul 
magnetic ce se creează este a- 
tît de puternic, îneît exercită o 
presiune puternică chiar asu
pra conductorului însuși.

Pornind de lia această idee, 
fizicienii sovietici A. Saharov 
și I. Tamm au propus încă în

Așa d.ar milioane de grade! Dar 
cum anume ? Se știe doar că 
pînă și cele mai termostabile 
elemente — tungstenul, tanta- 
lul sau osmiul se evaporează 
la temperatur; de numai cîteva 
mii de grade. Cum să se con
struiască cu asemerea mate
riale vase în oare să se poată 
produce și menține temperaturi 
de cîteva milioane de grade ?

Această problemă părea fără 
soluție. Se părea că....... secre-
tul de fabricație“ aP-arține pen
tru totdeauna stelelor.

„Un soare pentru o fracțiu
ne de secundă“. „Un progres 
uimitor al științei sovietice f" 
„Comunicarea senzațională a 
profesorului Kurceatov".

Cu titluri de acest fel a a- 
nunțiat presa din lumea întrea- 
gă conferința intrată în istorie 
a academicianului sovietic I. 
V. Kurceatov, ținută în aprilie 
1956 la Centrul atomic britanic 
de la Harwell.

Și într-adevăr, relatările sa
vantului atomist au produs, o 
senzație de nedescris în rîndu- 
rile celor 300 de experți din 
Marea Britenie care au partici
pat la comunicare, deoarece 
aaad. Kurceatov a anunțat că 
fizicienii sovietici au reușit să 
creeze condițiile experimentale 
în care se produce o fuziune 
hidrogenică în laborator. El a 
descris lucrările oamenilor de 
știință sovietici în acest dome, 
niu, comunicând amănunte 
complect necunoscute savanți- 
lor apuseni.

Cum eu reușit oare fizicienii 
sovietici să obțină temperaturi 
de un milion de grade ?

Să urmărim acest procedeu 
deosebit de interesant. Pentru 
a impresiona „novicii" care 
vizitează pentru prima dată un 
laborator de ânaltă tensiune, se 
face de obicei o experiență din
tre cele mai spectaculoase : se 
trimite un curent de cîteva mii 
de amper; printr-o tablă foarte 
groasă de cupru. Contrar aș
teptărilor, metalul nu se to
pește ci se înfășoară devenind 
într-o clipă un cilindru aproape 
Derfect. Totul se întâmplă ca 
și cînd bucata de tablă ar fi 
fost răsucită de mîinile unui 
uriaș

1950 să se treacă un curent 
foarte intens printr-un gaz ra
refiat și ionizat, adică bun con
ducător de electricitate. In a- 
cest fel coloana de gaz se con
centrează în mijlocul tubului 
(din cauza forțelor magnetice), 
astfel că temperatura foarte 
înaltă oare se produce în in
teriorul gazului nu mai poate 
ajunge la pereții tubului. Bine 
înțeles aceasta este valabil 
doar pentru o fracțiune de se
cundă. Experiența descrisă a 
fost realizată. Savanții sovie- 
tici au folosit intensități mer- 
gînd pînă la două milioane de 
amperi și puteri instantanee de 
40 milioane kilowați I In felul 
acesta ei au reușit să obțină 
temperaturi, de ordinul unui mi. 
Hon

In 
trice 
sura 
neutroni, ceea ce dovedește că 
a avut loc prima reacție ter.

de grade.
momentul descărcării elec- 
prin gaz s-a putut mă- 
o puternică emisiune de

monucleară dirijată din istoria 
omenirii. Omul a reușit să 
imite pentru o fracțiune de se
cundă fenomenul care se pe
trece de miliarde de ani în 
soare și în stele.

Nu mai încape nicio îndoială 
cg timpul cînd vom putea pro
duce energie termonucleară se 
apropie tot mai mult. Ce va 
însemna acest lucru ?

Cea mai uriașă revoluție în 
energetică I Din 22 litri de apă 
de mare 
gram de 
nu costă 
lei. Dacă 
-formăm 
gram cu ajutorul unui reactor 
termonuclear vom obține o can
titate de energie corespunză
toare cu echivalentul caloric a 
10.000 tone de cărbuni.

Se deschid astfel în fața ome
nirii inepuizabile surse de ener. 
gie. Pasul hotărîtor care tre. 
buie însă făcut pe acest drum, 
constă cumula toate

se poate obține un 
deuteriu gazos, oare 
mai mult de cîțiva 
vom reuși să trans- 

în întregime acest

forțele ce se preocupă în pre
zent de fabricarea armelor nu
cleare, spre folosirea pașnică a 
energiei atomice, spre „demo
bilizarea“ efectivă a bombe; cu 
hidrogen. Rîvnind bogățiile în- 
tregii omeniri, promovînd în 
acest scop o diabolică politică 
războinică, cercurile agresive 
americane și engleze se opun 
strădaniilor întregii omeniri iu
bitoare de pace, continuă expe
riențele nucleare în ciuda nobi. 
lului gest a| statului sovietic 
care a încetat în mod unilate
ral orice explozii experimentale 
nucleare.

întreaga omenire cinstită, că
reia îi este drag viitorul pla 
netei noastre, își dăruiește 
toate forțele măreței lupte pen. 
tru folosirea marilor cuceriri 
ale științei contemporane în 
slujba păcii și fericirii oame. 
nilor și cu siguranța că în lup
ta aceasta va ieși biruitoare.

Ing. J. WAGNER
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Dr. I. PASCAR1U
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terapeutice ale ace- 
făciit o comunicare 
științe medicale din

m. In 
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Afloțî ca«««
•it încă din urmă cu 

veacuri, meșterii

-j)

întemeietorul științei agricole rominești
„Intr-un cuvînt putem zice că 

toate îmbunătățirile din agricul
tura noastră trebuie să înceapă de 
la îmbunătățirea însăși a cultiva
torului, de la îmbunătățirea ce
lui chemat a lua razele luminii și 
a le îndrepta spre pămînt, spre în
destularea tuturor nevoilor omu
lui. Cultivînd și îmbogățind mai 
întîi omul, toate le vom putea a- 
poi cultiva și îmbunătăți în țara 
noastră“.

Cuvintele acestea simple, pline 
de tîlc, constituiau crezul pentru 
înfăptuirea căruia și-a închinat 
toată viața marele înaintaș al ști
inței agronomice romînești, înflă- 
căratul luptător al revoluției din 
1848, Ion Ionescu de la Brad.

Prigonit, exilat, întemnițat pen
tru ideile lui, depunînd o titanică 
aotivitate pentru ridicarea nivelu
lui de viață al țărănimii romînești, 
cercetător pasionat și talentat al 
agriculturii țării, Ion Ionescu de 
la Brad face parte din marea ple
iadă a cărturarilor, cercetătorilor 
veacului trecut care și-au dăruit 
toată viața poporului.

Astăzi, la aniversarea a 140 ani 
de la nașterea agronomului Ion 
Ionescu de la Brad, să încercăm să 
trecem în revistă cîteva din mo
mentele importante ale vieții și 
operei acestui mare înaintaș al 
științei romînești.

Născut la 24 iunie 1818 în ora
șul Roman, Ion Ionescu capătă de 
mio copil dragostea de pămînt, 
dragostea de plugărie și de sluji
torii ei. La Iași, la Școala secun
dară „Trei Sfetitele“ unde a avut 
printre profesori pe Eftimie Mur- 
gu și Gheorghe Asachi, tînărul 
Ion Ionescu este pe deplin pre
țuit. Gh. Asachi îl ia sub supra
vegherea sa. Peste cîțiva ani la 
renumita Academie Mihăileană, 
urmând cursul de Istorie Naturală 
a dr. Cihac, Ion Ionescu se face 
Imediat remarcat prin excepțio
nalele sale însușiri. Cutînd, spri
jinit de profesori, Ionescu de la 
Brad reușește să fie trimis pentru 
studii agronomice în Franța. După 
un an și jumătate de studiu, tînărul 
agronom călătorește prin Franța, 
Flandra, Elveția, vizitează marile 
centre agronomice, studiază cu 
râvnă o experiență oare îi va fi 
atît de folositoare.

La 1841, reîntors în țară, începe 
să administreze domeniul de la 
Cioara al domnitorului M. Sturd- 
za. La curent cu cele mai noi stu
dii din străinătate, veșnic pasio
nat în cercetările sale, talentat 
scriitor de articole de îndrumare

a agricultorilor Ion Ionescu 
desfășoară peste tot o vie acti
vitate. In 1842, în localul vechii 
Academii Mihăilene, fostul student 
al acestui vechi așezămînt al cul
turii rominești, începe să predea 
primele cursuri de agronomie în- 
tr-o școală superioară în Romî- 
nia.

Ionescu de la Brad n-a fost nici- 
cînd un om de știință rupt de 
interesele poporului pe care l-a

slujit cu atâta abnegație. Pătrtms 
de marile idei revoluționare ale 
epocii, Ionescu de la Brad se de
dică cu tot sufletul revoluției. In 
1846, la moșia lui C. Negri se în
tâlnește cu N. Bălcescu ce venise 
din Muntenia să discute cu revo
luționarii moldoveni problemele 
deosebit de importante ale revo
luției. Mai tîrziu în anii marii în
cleștări revoluționare, Ionescu de 
la Brad a fost vicepreședintele Co
misiei proprietății. Peste ani ma
rele nostru agronom își va aminti 
de vremurile acelea scriind : „îm
proprietărirea țăranilor, propusă și 
foarte susținută de mine, mi-a a- 
dus o ură neîmpăcată din 
partea boierilor". După revoluție, 
Ionescu de la Brad, are aceeași 
soartă oa și ceilalți revoluționari 
romîni. Extrădat de Austria unde 
sa refugiase, Ionescu de la Brad 
este predat autorităților turcești 
care-1 trimit în surghiun la Con
stantinopol.

în perioada aceasta a șederii 
sale la Constantinopol, Ionescu de 
la Brad scrie o serie de studii de 
mare importanță. Vizitând Dobro- 
gea, provincie turcească pe atunci, 
scrie o deosebit de interesantă lu
crare „Escursiune agricolă în cîm- 
pia Dobrogei“, ce a fost tipărită | 
la Constantinopol. Chiar aici de- , 
parte de țară, Ionescu de la Brad 
dobîndește prin lucrările sale ști- ț- 
ințifice un mare prestigiu. Marele 
vizir Reșid-Pașa îl alege să-i ad
ministreze moșiile sale din Te- 
salia.

In 1857, Ionescu de la Brad se

reîntoarce în țară. Inoepe publi
carea revistei „Jurnal de Agricul
tură“, curînd suprimată de cen
zură pentru „ideile sale sub
versive". Activitatea desfășu
rată în timpul acesta este de 
o rară prodigiozitate. In 1859, 
numit directorul statisticii din 
Moldova, organizează serviciul 
statistic pe baza celor mai noi me
tode științifice, publică în același 
an un studiu special pentru întoc
mirea catagrafiei Moldovei, trece 
apoi în Muntenia unde desfășoară 
o intensă activitate publicistică

După 1864 în vitregîle condiții 
ale unei orânduiri nedrepte Io
nescu de la Brad își îndreaptă ac
tivitatea spre ridicarea tehnică a 
agriculturii. Creează un plan 
de dezvoltare agricolă a mo
șiei Institutului Agricol de la 
Pantelimon, îndrumează pretutin
deni agricultura străbătând pentru 
aceasta toate drumurile țării, în
tocmește monografia a trei județe 
(Dorohoi, Mehedinți și Putna), or
ganizează expoziții la Iași, Bucu
rești, Craiova, organizează con
cursul de mașini agricole, conduce 
revista „Țăranul romîn“, călăto
rește în străinătate pentru a stu
dia noile realizări ale mecanicii 
agricole, ține cursuri la Școala 
Normală de învățători din Bucu
rești, întemeiază instituții speciale 
destinate să fie centre de progres 
agricol și zootehnic... In 1869 pos
tul de inspector general s-a supri
mat și atunci Ion Ionescu se re
trage la Brad unde desfășoară o 
largă activitate practică, înteme
ind o adevărată fermă model.

Despre nenumăratele idei știin
țifice, sociale ce sînt cuprinse în 
opera lui Ionescu de la Brad s-ai 
putea scrie opere întregi.

„Nu este domeniu al științei 
agricole și al economiei agrare — 
pe care el să nu-1 fi stăpânit și 
să nu-1 fi dezvoltat cu mult peste 
patrimoniul științific și tehnic din 
epoca sa — scria de curînd acad, 
praf. Gh. Ionescu Șisești într-o lu
crare dedicată agronomului Ion 
Ionescu de la Brad.

...Autor de lucrări fundamentale 
și semănător neîntrecut al noilor 
idei, Ion Ionescu de la Brad tre
buie considerat ca întemeietorul 
științei agricole romînești“. 1

Lnstalațle folosită de studen
ții Școlii Tehnice Superioare 
din Dresda în cadrul labora
torului Institutului “pentru 

tehnica tensiunilor înalte

(Urmară din nr. 2833)

Alți ghețari s-au redus în 20 
ani cu 10 km. Ghețarii din 
S.U.A. se retrag de un secol. 
Astfel, ghețarul Spery a scăzut 
din suprafață cu 60%, topin- 
du-se ghiața pe o grosime de 
3 m.

In Alpi, ghețarii se topesc și 
se retrag. Astfel, ghețarul Ro- 
nului, din 1950 s-a micșorat cu 
50 m. Cel mai mare ghețar al
pin Aletech, se retrage cu 
6,5 m. pe an. Fenomenele sînt 
asemănătoare în Austria, Ita
lia, Elveția, Franța etc.

Ce se petrece în emisfera au- 
unde observațiile sînt■trală 

rare?

Unii neagă o încălzire a ace
stei emisfere, deoarece unei to
piri a ghețurilor în emisfera 
boreală îi corespunde simetric 
o accentuare a frigului în An
tarctică, mărindu-se grosimea 
ghețurilor.

Dar această ipoteză nu este 
împărtășită de toți savanții, de
oarece calota glacială antarcti
că este tot pe cale de regre
siune.

Este adevărat că ohservațiu- 
nile sînt puține, trebuind aș
teptate concluziile Anului 
Geofizic Internațional

Este cert că încălzirea ac
tuală nu este prima cunoscută 
de Pămînt, existînd cicluri de 
extensiuni și regresiuni gla
ciale, era glacială cunoscînd

s Sîni așfeptcite concluziile
A. G. I. 0 Se schimba felul de

viața al eschimoșilor ® Sahara îba 
fost întotdeauna un deșert

patru perioade glaciale succe
sive.

In zonele eliberate de topi
rea ghețurilor se descoperă ur
mele culturilor medievale. Da
că scandinavii admit o regre
siune a ghețurilor începînd cu 
secolul al 14-lea, totuși s-a 
semnalat un avans rapid al lor 
între 1740 și 1745. Lumea a 
rămas totuși impresionată de 
creșterea temperaturilor medii, 
reducerea iernii în lunile ia
nuarie, februarie precum și o 
întîrziere a anotimpurilor.

Această întîrziere a anotim
purilor este interpretată de 
glaciologi ca o cauză principa
lă a reculului glacial actual le
gată de creșterea temperaturii.

Pe de altă parte apele ma
rine, începînd din 1888, își 
pierd caracteristicile. In 1914, 
Peterson a emis ipoteza că to
pirea ghețurilor polare explică 
coborîrea apelor reci mai grele 
spre Ecuator și reculul cores
punzător al apelor calde spre 
latitudinile mai nordice

Aceste ape calde« mai ușoare,

# de conf. untv. ing. D. C. TKAUȘANU

di li
mai 
fără 
gl a- 
din-

formează curenți de suprafa
ță, de tipul Golfstream-ului.

Examenul faunei marine a- 
duce date noi. In Danemarca, 
ornitologii au descoperit recent 
25 specii noi de păsări necuno
scute acestui climat.

In Islanda, insectele europe
ne și americane trăiesc împreu
nă în locuri unde prezența 
lor era necunoscută acum 50 
ani. Aceeași constatare s-a fă
cut și la pești, heringii înain- 
tind mai la nord pînă la Spitz- 
berg. Balenele se retrag mai 
spre nord, la fel și animalele 
arctice: ursul alb, foca etc.

Felul de viață al eschimoși
lor este în complectă evoluție 
dispărînd vînatul focei, în 
Groenlanda ocupîndu-se cu 
creșterea oilor și bovinelor de
oarece a devenit un cîrnp ver
de. In Siberia, tundra, care

încălzirii 
miste-

după 
attuo-

este o stepă înghețată cu 
mușchi ȘÎ licheni, asistăm la o 
regresiune a pădurilor de co
nifere.

Aceleași fenomene se întîm- 
plă și cu taigaua din Finlanda 
de nord.

Cauzele reale ale
climatului rămîn încă 
rioase,

Savanții se orientează 
modificarea circulației 
sferice.

In Scandinavia se observă 
ploi mai abundente ca altădată.

Continentul Antarctic pare 
foarte rece pe o suprafață imen
să. Banchizele ating iarna pa
ralela 50’ 
canalului 
plutitoare 
ralela 40°, 
Tasmania.

sud, sau latitudinea 
Mînecii. Ghețurile 

depășesc uneori pa- 
ajungînd pînă în

Din contră, banchizele 
prejurul Polului Nord sînt 
puțin întinse, retrăgîndu-se 
încetare. Centrul calotei 
ciale arctice se deplasează 
spre Asia spre America.

Antarctida prezintă și o de- 
simetrie imensă, deoarece ex
tinderea platoului de ghiață 
este mai puțin întinsă între 
meridianele 0° și 160” est de 
Greenwich, corespunzând re
giunilor nord-siberiene afectate 
de reculul glacial.

Banchizele în sectorul emi
sferei australe vin pînă la 
ocean.

Această basculare a ghețuri
lor va trebui observată prin di
ferențe precise de temperatură, 
deoarece datele cunoscute 
fragmentare.

★
că au intervenit 
păturile înalte 
terestre, care acțio-

sini

Se pare 
dificări în 
atmosferei 
ne.ază ca un ecran asupra ra
diațiilor solare.

Unul din cercetătorii englezi,

mo
ale

Infecțiile digestive de vară
Vara favorizează îmbolnăviri care sînt specifice acestui sezon. 

Aceste îmbolnăviri se manifestă mai ales prin tulburări digestive, cele 
mei multe toxi-infecțioase și contagioase. Microbii pătrund de obice i 
cu alimentele care au fost contaminate, sau alterate de aceea 
prevenirea acestor îmbolnăviri poate fi extrem de simplă dacă se 
respectă condițiile igienice de păstrare a alimentelor. Este util pentru 
fiecare să cunoască câteva din cele mai frecvente boli ale sezonu1 ' 
de vară, cauzele care le produc și modul de prevenire.

Toxiinfecția alimentară este cauzată de consumul unor alimente 
oare se alterează foarte ușor vara. Astfel laptele, carnea, ouăle 
precum și unele preparate alimentare făcute cu lapte, ouă sau carne, 
ducă tvu <3Înt er» ovtvdițil cZt> i&i&nă, <90 dilt0TCd-Ză 90
oontaminează de către bine ounoscuțit a<-ăspînditori de pticrobit 
m-ușfota. Boala începe brusc, uneori după ctteva ore de la ingerarea 
alimentului „stricat“ cu vărsături abunde,^, dureri de stomac, 

diaree, dureri de cap, febră mare, transpirații, etc. In cazuri
foarte grave dacă nu se intervine la timp poate surveni moartea. 
Cel mai des toxiinfecția alimentară este produsă de un microb numit 
salmonela care trăiește în organismul unor animale, în laptele conta
minat de mîinile murdare ale mulgătorilor.

O altă toxiinfecție alimentară foarte gravă, deși rară, este botulismul, 
datorită unui microb care se găsește mai ales în pește viu, în 
conserve, șuncă, ctrnați păstrați în condiții neigienice.

Alte boli ale sezonului de vară se pot transmite fie prin apă (mai 
ales apa din fîntînile rău întreținute), fie prin lapte contaminat la 
muls sau prin manipulări, transport și păstrare neigienică, fie prin 
consumul de legume, zarzavaturi și fructe crude nespălate.

Se poate ajunge cu siguranță la preîntîmpinarea acestor boli prin 
respectarea măsurilor de igienă care sînt foarte ușor de realizat.

Iată cîteva din măsurile preventive :
— Să se țmă în stare de perfectă curățenie locuința și anexele ei. 

Înainte de a ne așeza la masă să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun.
— Apa din fîntmi suspecte să se consume fiartă și răcită.

■— Sd se ducă o luptă serioasă pentru stîrpirea muștelor,
•— Carnea să fie bine fiartă sau friptă •
— Conservele de cutie să nu fie consumate dacă se observă bom- 

barea cutiei. Mezelurile să fie proaspăt consumate.
— Laptele să fie consumat fiert. Derivatele de lapte să fie pre

parate din lapte de la vite ținute sub oontrol veterinar.
In concluzie se poate spune că stă la îndemna fiecărui om putința 

de a oontribui prin respectarea măsurilor de igienă la lichidarea 
complectă a bolilor sezonului de vară.

multe 
ruși în prelu

crarea metalelor au ajuns Ia o 
■ înaltă măiestrie. Unul din trimi

șii străini în Rusia scria în vea
cul al XVI-lea : „In Rusia se toar
nă tunuri din fontă atît de mări, 
îneît un luptător complect înar
mat, care stă în picioare pe fun- 

' dul țevii unui astfel de tun nu 
poate să ajungă cu mîna pînă la 
gura tunului“.

* Cel mai înalt con vulcanic

este acela al vulcanului Klucev- 
skaia de pe insula Kamciatka. 
înălțimea sa este de 4.850 
ultimii 250 ani el a erupt 
de ori.

P Băile sărate Ocnele 
sînt cunoscute încă din anul 1833. 
In anul 1863 un medic bucure- 
ștean vizitind aceste băi și văzind 
posibilitățile 
stor ape a 
Societății de 
București.

constată că în ultimii 50 ani 
activitatea vulcanică pe supra
fața globului pare a fi în re
gres, razele solare nemai fiind 
oprite de cenușa provenită din 
erupții, deci energia solară pri
mită de suprafața pămintuiui, 
datorită limpezimii atmosferii 
terestre, este mai mare.

In orice caz, trebuie semna
lată o consecință directă a to
pirii ghețurilor, ridicarea pro
gresivă a nivelului mărilor mă
surate în diverse puncte, com
parativ cu ridicarea continente
lor.

Teoria isostasiei, după care 
platoul scandinav se ridică pe 
măsură ce descrește încărcarea 
glacială pe care o suportă, ex
plică acest fenomen.

Unii presupun o creștere a 
nivelului de bază marin cu 5 
cm. pe secol, alții cu 1,30 m. 
pe mileniu.

Hafermann apreciază o creș 
tere a nivelului mărilor de-a- 
lungul coastelor Angliei cu 2-3 
tn. din epoca romană pînă în 
prezent.

Ce i-ar întîmpla dacă an-

samblul ghețurilor globului 
s-ar topi în întregime ?

R. Furau, evaluează masa 
ghețarilor la 30 miliarde km. 
cubi, din care 3 miliarde pen
tru Groenlanda și 25 pentru 
Antarctida. El calculează o 
creștere a nivelului oceanelor 
și mărilor prin topirea lor cu 
50 m.

Examinarea polenului, a de 
punerilor alternative de nisip, 
argilă marină și turbă lacuna
ră în regiunile mlăștinoase ale 
Olandei, arată că astfel de os
cilații de perioade cu climate 
calde au fost urmate de epoci 
mai friguroase. Sahara n-a fost 
totdeauna un deșert. în Sahara 
se folosesc pînzele adinei de 
apă fosilă, mărturia unui tre
cut îndepărtat, cînd acest 
imens deșert sedimentar era 
încă acoperit de vegetație.

Cu siguranță că viitoarele 
cercetări ale oamenilor de 
știință vor răspunde întrebărilor 
pe care și le pun meteorologii 
zilelor noastre.
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în întîmpinarea Conîerinței
Sindicale Mondiale

Primirea ministrului 
Uniunii Birmane 

la București 
de către ministrul 
Afacerilor Externe

Prezentarea scrisorilor de acreditare;
de către ambasadorul Republicii

a tineretului muncitor
w *

Angajamentele tineretului din Turda

Joi 26 iunie, ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii Popu
lare Romîne, Avram Bunaciu. a 
iprimit în audiență pe trimisul 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Uniunii Birmane, Maha 
Thray Sithu U Kyin, în legătură 
cu apropiata depunere a scriso
rilor de acreditare.

Arabe Unite la București
președintele

TURDA (De la corespondentul 
nostru). — După terminarea lu
crului, tinerii din toate întreprin
derile orașului Turda, s-au întîl- 
nit la reuniunea consacrată Con
ferinței Sindicale Mondiale a ti
neretului muncitor.

în -piață se aflau o mulțime de 
tineri. Cei de la fabrica de ci
ment au venit cu o pancartă pe 
care scria „Trăiască pacea“ iar 
cei de la cooperativa „Horia, 
Cloșca și Crișan“ au adus o lo
zincă uriașă: „Trăiască prima 
Conferință Sindicală Mondială a 
tineretului muncitor“.

în cadrul mitingului a vorbit 
tovarășul Ilie Sipălcan, prim se
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M. In expunerea sa, vorbito-

Reuniunea

rul a subliniat că tineretul mun
citor al lumii se ridică cu hotă- 
rîre împotriva încercărilor cercu
rilor imperialiste de a dezlănțui 
un nou măcel.

Tov. Spălcan a arătat că ti
nerii din Turda întîmpină Confe
rința de la Praga cu însemnate 
angajamente. Astfel, tinerii de la 
fabrica de sticlă s-.au angajat să 
depășească planul global al fa
bricii pe lunile iunie și iulie cu 
15%. Brigăzile U.T.M., conduse 
de Panfil Moșneag și Ion Lăză- 
reanu, își vor depăși sarcinile de 
plan cu 25%. Numai tinerii a- 
cestei fabrici vor presta 1.500 ore 
de muncă voluntară. Numărul o- 
relor de muncă voluntară ce s-au 
angajat tinerii din întregul oraș 

tineretului din

să le efectueze se ridică la 
20.000.

Tinerii de la uzinele chimice 
vor scurta durata de reparații a 
instalațiilor de la 7 zile la 4 zile 
iar cei de la fabrica de ciment 
vor da peste plan 50 tone de ci
ment. In luna iulie turnătorii ci- 
mentiști vor da cu 25 la sută mai 
multe produse decît în luna iunie, 
iar tinerii de la cariera de piatră 
Săndulești vor transporta cu 5 la 
sută mai multă ,piatră 
luna anterioară. '

Reuniunea tinerilor 
constituit o entuziastă 
a dorinței tineretului 
oraș de a lupta cu perseverență 
pentru pace, pentru înflorirea 
briei noastre dragi.

Satu Mare

Secerișul

decât în

turdeni a 
afirmare 

din acest

pa-

în gospodăriile agricole de stat 
din regiunile București, Constan
ța, Oradea și Ploești, secerișul or
zului este pe sfârșite. în G.A.S.- 
urile din regiunea București, unde 
se folosesc anul acesta aproape 
400 combine, au mai rămas de se
cerat doar 1600 ha. Peste 50 de 
gospodării mari cerealiere, din a- 
ceastă regiune au și terminat se
cerișul și treerișul orzului. Pro
ducția medie la hectar de pe su
prafețele secerate pînă 
ridică la circa 2000 kg., 
200 kg. mai mult decît 
planul. De câteva zile în 
București a început și 
griului.

Gospodăriile agricole de stat 
din regiunea Oradea au secerat 
până acuzn peste 95 la sută din 
suprafața cultivată cu orz, iar în 
trustul pentro aprovizionarea Ca
pitalei această lucrare a luat «fîr- 
șit. Au mai terminat secerișul or
zului de pe întreaga suprafață cul
tivată aproape 100 unități coope
ratiste din regiunea Oradea și nu
meroase G.A.C.-uri și întovărășiri 
din regiunile Craiova, Constanța și 
Ploești.

acum se 
cu peste 
prevedea 
regiunea 
secerișul

SATU MARE (prin telefon). — 
Grădina teatrului de vară din 
Satu Mare a găzduit o reuniune 
» tineretului din laoalitate închi
nată primei Conferinței Sindicale 
Mondiale a tineretului muncitor. 
La mitingul ce a avut loc cu acest 
prilej au participat peste 3000 de 
tineri. Mitingul a fost deschis de 
oătre tovarășul Grünfeld Francisc, 
președintele Consiliului sindical 
looal. Apoi au vorbit în limba ro- 
ntină — tovarășul Feher luliu,

prim secretar dl comitetului oră
șenesc U.T.M. și în limba maghia
ră — tovarășul Oretndi Hugo, se
cretar al Consiliului sindioal local. 
Ei au arătat cum se pregătește ti
neretul din orașul Satu Mare să 
întâmpine Conferința de la Praga. 
In întreprinderi se desfășoară cu 
mult succes întrecerea socialistă. 
Tineretul din orașul Satu Mare • 
colectat pînă acum oca. 10.000 kg. 
fier vechi și s-a angajat să pres-

ooJtamtord 
orașului.

în-teze muncă 
frumusețarea 
s-au și efectuat 2.000 
voluntară.

La sfirșitul adunării 
tire listei delegației care va re
prezenta tineretul muncitor al pa
triei noastre la Conferința de la 
Praga.

Echipele culturale ale întreprin
derilor „Unio“ și „1 Septembrie“ 
o« prezentat programe artistice.

S. RETEA

pentru
Fină acum 

muncăo<re

s-a dat oi-

Entuziasta reuniune a tineretului 
din raionul „Tudor Vladimirescu“

mele rânduri ale muncii de cons
truire a socialismului. Organiza
țiile U.T.M. și sindicale mobilizea
ză cu succes tineretul în întrecerea 
socialistă în urma căreia s-au ri
dicat tineri capabili să realizeze 
sarcini mari ale construcției noa
stre economice, tineri cu o înaltă 
ținută morală, hotărîți să lupte 
neobosit pentru înfăptuirea sarci
nilor date de partid. Sînt cunoscu
te tuturor tinerilor din raion nu
mele fruntașilor în producție Pre
peliță Ion, ’ ' -- • •
puri Noi“, 
la uzinele
Constantin,
ți alții care zi de zi își închină 
întreaga lor forță creatoare scoțpu-

lui măreț —■ construirea socialis
mului.

La Praga 
tului nostru 
glasurile cu 
lor tineretului 
toate continentele pentru pace și 
progres social. Aplauzele cu care 
este aprobată componența delega
ției țării noastre la prima Con
ferință Sindicală Mondială a ti
neretului muncitor sînt expresia 
năzuinței lor fierbinți de a apăra

reprezentanții tinere- 
muncitor își vor uni 
ale tuturor militanți- 

muncitor de pe

pacea, de a întări unitatea între
gului tineret muncitor de pe glob. 
Din mii de piepturi răsună ca o 
chemare oîntecul de luptă și uni
tate — „Internaționala“.

Reuniunea tinerilor din raionul 
„Tudor Vladimirescu“ se încheie 
cu un bogat program artistic, pre
zentat de echipe formate din ar
tiști amatori din diferite între
prinderi, și cu cîteva competiții 
sportive, la care au participat co
lectivele sportive „Timpuri Noi“ 
și „Voința“.

Informații
Joi dimineața, o delegație de 

constructori de pe șantierul hidro
centralei „V, I. Lenin“ de la 
Bioaz a plecat în Uniunea Sovie
tică, pentru a face un schimb de 
experiență cu constructorii marii 
hidrocentrale de ta Stalingrad.

★
Joi dimineața, sute de studenți 

ai Instituțiilor de Invățămînt su
perior din Cluj au plecat spre 
gospodăriile agricole de stat din 
regiune pentru a sprijini lucrările 
din campania agricolă de vară. 
In gospodăriile agricole de stat de 
la Cuci, Bistrița, Luduș, Teaca, 
Năsăud, Gherla etc., vor lucra în 
vara aceasta aproape 2.200 de stu
denți clujeni. 800 dintre aceștia 
învață la Institutul tnedico-farma- 
ceutic.

La 26 iunie a.c.
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romî- 
ne, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit pe dl. Farid El Chahlaoui, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Arabe Unite 
în Republica Populară Romînă, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

La solemnitate au participat 
Avram Bunaciu, ministrul Afaceri
lor Externe, Gheorghe Stoica, se
cretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Ion Moruzi, direc
torul Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe, Gheorghe Ploe- 
șteanu, director ad-interim în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Ion 
Vrabie, directorul Cancelariei Pre
zidiului Marii Adunări Naționa
le.

Ambasadorul Republicii Arabe 
Unite a fost însoțit de dl. Moh^- 
med Abd El Karim Mohamed, se
cretar, și dl. Wahib Fahmy El- 
miniswy, atașat.

Cu acast prilej, ambasadorul 
Republicii Arabe Unite ți preșe
dintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale au rostit cuvîntări.

Dl. Farid El-Chahlaoui și-a ex
primat satisfacția de a fi repre
zentantul Republicii Arabe Unite 
în Republica Populară Romînă. 
„Am venit aici, domnule președin
te, — a spus ambasadorul Repu
blicii Arabe Unite — intr-o țară 
prietenă în plină dezvoltare ; a- 
ceatta ne dă tperanța că relațiile 
pe care le avem atît din punct de 
vedere cultural cit și din punct 
de vedere economic se vor dezvol
ta progresiv, dind astfel mai multă 
importanță relațiilor diplomatice 
pe care noi vrem să le întreținem 
cu țara dv.

Aceasta este politica președin
telui nostru și a Guvernului Re
publicii Arabe Unite“.

Salutînd pe noul reprezentant 
al Republicii Arabe Unite în țara 
noastră, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne a mulțu
mit ambasadorului Republicii A- 
rabe Unite pentru sentimentele 
cordiale și prietenești exprimate.

„Noi — a spus tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer — ne bucurăm 
sincer de toate succesele pe care 
le dobîndește Republica Arabă U- 
nită in îndeplinirea acestor înalte 
țeluri în care vedem o contribuție 
însemnată la pacea și securitatea 
în Orientul Apropiat și Mijlociu

Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale și-a exprimat 
ferma convingere că dezvoltarea 
continuă a relațiilor prietenești 
dintre Republica Populară Ro
mână și Republica Arabă Uni
tă corespunde pe deplin interese-, 
lor ambelor popoare și servește! 
totodată cauzei păcii și colaboră-' 
rii internaționale.

în încheiere tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a rugat pe dl. 
Farid El-Chahlaoui să transmită 
Președintelui Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser. Gu
vernului și poporului Republicii j 
Arabe Unite expresia celor mai! 
calde sentimente de prietenie din 
partea Prezidiului Marii Adunări. 
Naționale, a Guvernului Republi
cii Populare Romîne și a sa per- - 
sonal, precum și cele mai bunei 
urări pentru bunăstarea și prospe
ritatea continuă a Republicii Ara
be Unite.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare a avut loc o convorbire 
amicală între președintele Prezi
diului Marii Adunări Naționale. 
Ion Gheorghe Maurer, și ambasa
dorul Republicii Arabe Unite, 
Farid El-Chahlaoui.
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H ÎNTREPRINDERILE
retrl.lwi'

ț x re din pag. I-a)
? tinerii muncitori din intreprin- 
: derile regiunii Pitești au ra-
• portat despre realizarea unor 
ț importante succese in produc-
• ție și s-au angajat ca în cin-
• stea Conferinței să dea un nou 
î avînt întrecerii socialiste.
• Tinerii de ia Complexul 
i C.F.R. Piatra Olt, de pildă, vor 
: remorca un număr de 23 tre-
• nuri' cu tonaj sporit, vor crea 
~ 3 brigăzi de tineret la trenu

rile de călători- și una la un 
tren de marfă și vor stringe 
15.000 kg. fier vechi.

Reuniunile au fost urmate 
de bogate programe artistice 
prezentate de echipe de artiști 
amatori.

Aceste reuniuni au prilejuit 
calde manifestări ale tineretu
lui din întreprinderile regiunii 
Pitești pentru unitatea interna
țională a tineretului muncitor, 
pentru pace, bunăstare. 'împo
triva pericolului unui nou răz
boi mondial urzit de cercurile 
imperialiste.

!

:

de la Uzinele „Tim- 
Leontescu Cornelia, de 
„7 Noiembrie“, Lazăr 
de la „Flamura Roșie“

Noul peisaj industrial al țării: Blocul de ulei — Teleajen

(UrmaTe din pag. I-a)

spre cele mai noi realizări ale științei și 
tehnicii sovietice și romînești“ (Aiud, Cluj).

Programul seminariilor a cuprins nu
meroase expuneri pe teme de morală: 
„Despre morala comunistă și morala bur
gheză“ (Curtea de Argeș), „Familia in 
societatea socialistă“ (Berești, FăgeL), 
Trebuie subliniat că cele mai multe din 
aceste expuneri ,au fost ținute de tovarăși 
competenfi, secretari ai comitetelor raio
nale de partid, activiști de partid și U.T.M., 
intelectuali cu o temeinică pregătire.

In program au fost incluse și alte for
me de activitate — întîlniri cu persona
lități ale vieții publice (la raioanele Turda 
și Pașcani), simpozioane și serate literare 
(la raionul Măcin pe tema „Tineri eroi 
comuniști zugrăviți în literatură“), con
cursuri „Cine știe cîștigă“ (în raioanele 
Berești, Cluj), ,,Să ne cunoaștem regiunea“ 
(Medgidia), reuniuni tovărășești, viziona
rea de spectacole și muzee, învățarea unor 
cîntece (Beclean, Făget), meciuri de volei 
(Bistrița). Mult interes a stîrnit „Cutia cu 
întrebări“ organizată în cadrul seminaru
lui din raionul Măcin prin intermediul că
reia s-au dat răspunsuri la diferite proble
me ce-i preocupă pe tineri.

Un program interesant a fost organizat 
la raionul Olteț, regiunea Craiova ; tov. 
prim secretar al raionului de partid a pre
zentat un referat despre contribuția inte
lectualilor în opera de construcție socia
listă a țării; apoi s-au prezentat referate 
de către tineri de diferite profesii : agro
nom, medic, învățător după care au urmat 
discuții concretizate mai ales asupra con
tribuției pe care pot să o aducă tinerii 
intelectuali, indiferent de profesia pe care 
o au. la transformarea socialistă a agri
culturii. Pentru înarmarea lor ideologică 
s-a ținut o expunere despre revizionism 
ca principal pericol în mișcarea muncito
rească internațională. La sfîrșitul consfă
tuirii a urmat un program artistic și 
seară de dans.

Se poate aprecia că cele mai multe dintre 
seminariile ținute au adus un aport pozi
tiv la înarmarea ideologico-politică și la 
educarea morală și științifică a tinerilor 
intelectuali, punînd în fața lor cele mai

actuale sarcini în munca la sate. Totodată 
ele au constituit întîlniri plăcute, tinerești, 
cu un program variat și atractiv

Este pozitiv faptul, că prin organizarea 
acestor seminarii a crescut preocuparea 
organelor raionale U.T.M. pentru munca 
cu tinerii intelectuali, a fost realizată o 
colaborare mai strînsă în unele raioane cu 
organele de stat și organizațiile obștești 
în munca cu tinerii intelectuali.

Desfășurarea primelor seminarii cu tine
rii intelectuali de la sate, constituie totoda-

Pent

SS

conferință despre „Știință și religie“; con
ferința „Unele probleme ale moștenirii cul
turale“, o expunere despre sarcinile tine
rilor intelectuali în transformarea socia
listă a agriculturii, un buletin informativ 
cultural-științific, o reuniune tovărășească, 
un concurs pe tema „Viața și opera lui 
V. I. benin“ etc. Lipsuri asemănătoare au 
existat Și la seminariile de la Făget Bîr- 
lad. Pașcani.

Trebuie de 
tendință

r u
care

asemenea înlăturată o altă 
s-a manifestat de pildă la

în a r

Blocuri de locuințe recent construite la Iași

Toată grija pregătirii
SCHIMBULUI DE MÎINE

AL CLASEI MUNCITOARE
putea remedia aceasta, dacă uce
nicii ar lucra productiv 48 de 

I D au muncit mult ca să schim-|ore, concentrîndu-se orele de teo- 
be situația. Azi numărul promo- rie. In acest caz producția n-ar 
vaților a crescut față de primul suferi, iar pregătirea ucenicilor 
trimestru, cu 50 'la sută.

In legătură cu situația carp se

(Urmare din pag. I-a)

s-ar face mai temeinic.
Oricîtă bunăvoință ar avea 

creează'fti'anuîVam dori să fa- profesorii, maiștrii și ucenicii, o 
cern o propunere. Pentru că în pregătire temeinică comportă și 
ciclul elementar o parte din elevi '............ —
nu reușesc să-și însușească ne 
de-a-ntregul regulile gramaticale, 
să învețe profund limba romînă, 
am cere reintroducerea limbii ro
mîne în școlile profesionale. Și 
încă ceva : este necesar ca^ în 
toate raioanele secțiile de învățăj 
mînt ale sfaturilor populare să 
urmărească mai bine pregătirea 
elevilor în școlile elementare și 
să întărească controlul efectuat 
cu prilejul examenelor, pentru a 
se trimite în școlile medii și pro
fesionale elevi cu un bagaj de 
cunoștințe mai bogat.

— Ce ați constatat cu pri
vire la procesul de instruire 
practică a ucenicilor ?

— Problema practicii comportă 
discuții mai largi. De la reorga
nizarea lor pe baze științifice, în 
urma cunoscutei hotărîri a parti
dului și guvernului din 1955, șco
lile profesionale au dat muncitori 
mai bine pregătiți. Apropierea de 
locul de muncă creează ucenicilor 
posibilitatea să prețuiască utili
tatea meseriei în care se califică, 
să stăpînească mașinile și expe
riența înaintată, să se integreze 
în atmosfera muncitorească de 
muncă, îi ajută la formarea sim- 
țămîntului de răspundere pentru 
locul pe care îl vor ocupa în 
procesul de producție, le creează 
sentimentul de mîndrie că fac 
parte din clasa cea mai înaintată, 
clasa muncitoare. Există însă 
greutăți în practica ucenicilor din 
anul III. Aceștia trebuie să lucre
ze la mașini, de 4 ori pe săptă- 
mînă cîte 8 ore pe zi. Dar, fiind
că mașinile sînt încărcate cu sar
cini de plan pentru 48 de ore 
săptămânal. iar ucenicii fac nu
mai 32, se nasc greutăți, organele 
tehnice din uzină manifestând re
zerve față de cererea de a se în
credința ucenicilor mașini. S-ar

rezolvarea unor alte probleme.
— Despre ce anume este 

vorba ?
— In primul rînd — despre 

manuale. E drept că în acest an 
școlar Ministerul Industriei Grele 
a editat o serie de manuale a 
căror absență se făcea simțită: 
tehnologia lemnului, arta mode- 
lăriei, matematici pentru anul II, 
culegere de texte pentru educația 
politică etc. Dar cu aceasta pro
blema nu trebuie considerată re
zolvată. Nu avem matematici 
pentru ucenicii de anul I, lipsesc 
manuale de desen și tehnologii 
speciale — cum ar fi sudura. 
Ministerul trebuie să ia din vre
me măsuri pentru a ni le pune 
la îndemînă în viitorul an școlar.

In sfîrșit, o ultimă problemă 
care ne preocupă : educatorii.

— Vă rugăm să ne vorbiți 
pe larg despre aceasta. Vrem 
să aflăm măsura in care edu
catorii reușesc să contribuie 
la educarea comunistă a uce- 
nicilor.

— Educatorii din școlile pro
fesionale au constituit o veșnică 
problemă. S-a făcut ceva în acest 
sens, dar foarte ouțin. Nu oricine 
poate face educație. Trebuie să 
existe o bază morală și politică. 
E necesar de asemenea să ai pri
cepere, talent, chemare către 
această muncă. Lă noi muilți edu
catori vin însă pentru că nu vor 
să plece din oraș, vor să-și ter
mine în condiții comode faculta
tea etc. De aceea, fac de toate, 
în afară _

Educația comunistă este o pro
blemă destul de grea și de mare 
răspundere, care trebuie făcută 
de cadre bine pregătite în acest 
sens — utemiști buni, absolvenți 
de școli pedagogice. Tot pe acea
stă linie — o remarcă : în pre
zent numărul educatorilor depin-

de de numărul ucenicilor interni. 
Avînd în vedere că și externii își 
petrec cea mai mare parte din 
timp în școală, că aici se formea
ză ei ca muncitori, ca oameni, 
am propune ca numărul educato
rilor să fie în funcjie de totalul 
elevilor din școală.

★
Acestea sînt cîteva reflecții, fă

cute la încheierea anului școlar. 
Măsurile pe care — în lumina 
concluziilor generale — le vor 
lua ministerele și departamentele 
tutelare, trebuie să ne sprijine 
în pregătirea noilor contingente 
de muncitori, capabili să stăpî- 
nească tehnica nouă, să răspundă 
la sarcinile mari pe care le pune 
construcția socialistă în fața noa
stră, la educarea unor buni cetă
țeni și patrioți.

Aceasta este sarcina noastră 
de căpetenie și vom depune toate 
eforturile pentru a o îndeplini așa 
cum se cuvine.

§ IP* ORT
Petrolul Ploești — 

campion divizionar A
ci 
la 
la

de educație.

fel se va înlătura prezentarea unor expu
neri necorespunzătoare cum a fost aceea 
despre „Teoria cunoașterii“ ținută la semi
narul de la Rădăuți.

In programul unora dintre seminariile 
tinerilor intelectuali de la sate au existat 
lipsuri serioase în ceea ce privește conți
nutul ideologic, s-au strecurat unele con
fuzii în expuneri și discuții. De ipildă la 
seminarul ținut în raionul Codlea refera
tele au fost pregătite slab la una din teme 
folosindu-se un material vechi de 6 ani,

a r a
POLITICO-IDEOLOGICĂ
A TINERILOR INTELECTUALI DE LA SATE

tă prilejul de a trage unele învățăminte 
valoroase pentru activitatea de viitor, în 
vederea lichidării unor neajunsuri ce s-au 
manifestat.

In centrul preocupării comitetelor regio
nale U.T.M. trebuie să se afle problema 
îmbunătățirii calitative a seminariilor cu 
tinerii intelectuali. Aceasta înseamnă în 
primul rind stabilirea din timp a unui pro
gram bine gîndit al seminarului, program 
care să cuprindă lămurirea celor mai im
portante și actuale probleme ideologico- 
politice, care să fie cît mai strîns legat de 
munca practică ,a tinerilor care vor parti
cipa la seminarii, cît mai variat și educa
tiv. Trebuie evitată în viitor îngrămădirea 
într-un singur seminar a nenumărate ex
puneri și lecții ceea ce duce la superficia
litate și face ca programul să fie greoi — 
așa cum s-a întîmplat, de pildă la Ineu 
unde s-au ținut într-un singur seminar 
lecțiile despre „învățătura marxist-leni- 
nistă jespre stat și dictatura proletariatu
lui“, și deapre „învățătura marxist-ieni- 
nistă despre clase și lupta de clasă“, o

raioanele Caracal și Calafat — ca în pro
gramul seminariilor să nu fie expusă 
nici-o temă ideologică ținindu-se doar sim
ple consfătuiri de analiză a muncii tine
rilor.

Experiența ne arată că seminariile cu 
tinerii intelectuali de la sate trebuie să 
aibă ca obiectiv atît înarmarea tinerilor 
intelectuali cu ideologia marxist-leninistă 
și politica partidului și statului nostru cît 
și analiza și orientarea concretă a activi
tății lor practice. De aceea în cadrul se
minariilor ce urmează să se mai desfășoa
re este necesar să se țină lecții și expuneri 
pe problemele de bază și cele mai actuale 
ideologice și politice, unele conferințe pe 
teme științifice, de morală și de cultură ge
nerală, și să se facă analiza — eventual 
separat pe grupe de profesii — a activi
tății practice profesionale și obștești a ti
nerilor intelectuali.

Comitetele raionale U.T.M. au datoria să 
ceară sprijinul organelor de partid pentru 
ca expunerile ce se țin în cadrul semina
riilor să aibă un nivel corespunzător. Ast-

depășit în multe privințe. De asemenea la 
seminarul din raionul Huedin, regiunea 
Cluj, problema națională a fost tratată nu
mai sub aspectul teoretic, trecîndu-se peste 
prezentarea rezolvării marxist-leniniste a 
problemei naționale în țara noastră, peste 
combaterea naționalismului ca armă a im
perialismului, a teoriilor dușmănoase des
pre „comunismul național“ etc.

In cadrul seminarului nu s-au lămurit 
deosebirile dintre noțiunile de rasă, neam, 
națiune, s-au făcut o serie de greșeli și 
confuzii.

O foarte mare importanță are sporirea 
combativității față de orice influențe ale 
ideologiei și moralei burgheze în rfndul 
tinerilor intelectuali prin ținerea în cadrul 
seminariilor a unor expuneri temeinice în 
care să fie demascate teoriile burgheze și 
influența lor.

Este necesar să se manifeste o grijă deo
sebită pentru asigurarea purității ideolo
gice a expunerilor și discuțiilor purtate la 
seminalii, pentru clarificarea tuturor con
fuziilor și neclarităților. De aceea tre-

buie asigurată o conducere competentă a 
întregii desfășurări a seminariilor.

Mare însemnătate pentru ridicarea cali
tății seminariilor are și anunțarea din 
timp a programului și bibliografiei ce tre
buie să fie studiată. Numai astfel discu
țiile vor fi bogate și consfătuirile vor avea 
cu adevărat caracterul de seminar.

In organizarea seminariilor comitetele 
raionale U.T.M. trebuie să ceară în mai 
mare măsură sprijinul organelor de partid 
și al altor instituții interesate.

Din experiența dobîndită pînă în prezent 
rezultă că seminariile <41 tinerii intelectuali 
de la sate, trebuie să devină o metodă 
permanentă je muncă a comitetelor raio
nale U.T.M. In prezent atenția tuturor co
mitetelor regionale trebuie să se îndrepte 
spre temeinica pregătire a seminariilor, 
astfel înalt într-un timp cît mai scurt ele 
să se țină în toate raioanele.

Acordând toată atenția acestei forme de 
muncă ce s-a dovedit eficace, organele 
U.T.M. vor aduce o contribuție mai mare 
la educarea ideologică și politică a tine
rilor intelectuali de la sate.

Mari și însemnate sînt sarcinile tinerilor 
intelectuali de la sate. înarmați cu învă
țătura marxist-leninistă, cunoscind temei
nic și însușindu-și politica partidului cla
sei muncitoare și a statului nostru demo
crat popular ei trebuie să fie propagandiști 
activi ai socialismului la sate, să lupte 
pentru a contribui la mobilizarea țărănimii 
noastre muncitoare pe drumul socialismu
lui și la sporirea producției agricole, la 
întărirea alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, la răspîndirea științei 
și culturii în mase. Un mare rol le revine 
tinerilor intelectuali în educarea științifică 
a oamenilor muncii de la sate, in combate
rea influenței misticismului. Toate acestea 
presupun ridicarea pregătirii politico-ideo- 
logice a acestora, dezvoltarea conștiinței 
lor patriotice socialiste. Studiind tot mai 
temeinic marxism-leninismul, însușindu-și 
politica partidului și statului nostru, 
luptînd pentru continua ridicare a nivelului 
lor profesional și cultural, participînd me
reu mai intens la viața de organizație 
intelectualii utemiști și tineri se vor do
vedi la înălțimea cerințelor poporului no
stru' muncitor.

Cine și-ar fi putut închipui 
studenții timișoreni vor capota 
București în fata Progresului 
scorul de 7—0 I

La ora aceasta, Petrolul este 
camuioana virtuală. Știința Timi
șoara are o singură posibilitate ca 
să-și adjudece mult rîvnitul titlu. 
Dar pentru aceasta trebuie să câș
tige partida de la Orașul Stal'n 
cu Steagul Roșu la un scor astro
nomic pentru a avea un golaveraj 
mai bun. Ceea ce este de-a drep
tul imposibil

Timișorenii au terminat prima 
repriză fiind conduși cu 1—0 dar 
căderea lor era evidentă după tre
cerea primelor 15 minute. Timișo
renii s-au resimțit puternic de pe 
urma eforturilor la care au fost 
supuși în ultimul timp.

Repriza a doua s-a consumat în 
felul următor : 9 minute după re
începerea jocului, Oaidg deschide 
seria de goluri care se abate asu. 
pra porții timișorene. Mateianu 
marchează în minutul 65. Tot el 
urcă scorul la 4—0 în minutul 70. 
Dar lucrurile au mers mai depar
te. In minutul 85 Oaidă ridică sco
rul la 5—0, peste un minut Ozon 
stabilește 6—0 și tot Oaidă pe
cetluiește scorul întâlnirii : 7—0.

Progresul București, satisfăcut 
de scorul cu care a terminat par
tida de ieri, are motive să regre- 
te încă o dată înfrîngerea sa la 
Ploești pe oare, dacă ar fi evitat-o, 
ar fi putut ajunge azi pe primul 
loc.

M. ZONIS

Turul ciclist al Bulgariei 
Cicliștii noștri învingători 

în etapa 8-a
Cea de-a 8-a etapă a Turului 

ciclist el Bulgariei disputată joi 
între orașele Tîrnovo și Russe, 
de-a lungul a 108 km, s-a încheiat 
cu un remarcabil succes al cicliș
tilor rom.îni, învingători atît in 
clasamentul pe echipe cit și în cel 
individual. In accentuată revenire 
de formă, tînărul nostru ciclist N. 
Pelcaru a fost principalul anima
tor al etapei reușind să treacă 
primul linia de sosire la Russe, 
după o cursă extrem -de rapidă.

Clasamentul etapei : 1. N. Pel
caru (Romînia) a parcurs 108 km 
în 2h41’ (medie orară 38,520 km); 
2. Dimov (Bulgaria) 2h41’30” : 3. 
D. Munteanu (Romînia) 2h42’04”; 
4. Lapage (Belgia) același timp 
etc.

Pe echipe etapa de joi a fost 
cîștigată de echipa tării noastre, 
in clasamentul general după 8 e- 
t.ape conduce echipa Bulgariei cu 
100h03’35" urmată de echipele 
Belgiei cu !00h07’44” și Romîniei 
cu 100h31’19”.

ERATĂ
Titlul inforr iției publicate în nr. 

2838, in pag. III, col. I, jos, se 
va citi corect: „Semnarea acor
dului aerian între R. P. Romînă 
și Danemarca“.



Evenimentele din Liban

îll

aruncat în 
armament

încearcă

a-
la

amintește că ministrul 
al Afacerilor Externe,

Conducătorii

Laptele nostru este otrăvit . „încetați experiențele nucleare" — cu aceste lozinci au demonstrat 
sute de copii din Washington cerînd încetarea oricăror explozii experimentale nucleare

puterilor 
occidentale

Cuplele contìnua
A 1cu itisi

BEIRUT 26 (Agerpres). — In 
Liban luptele forțelor populare 
împotriva guvernului continuă. La 
Beirut au explodat mai multe 
bombe în diferite cartiere ale o- 
rașului, dintre care una in ime
diata apropiere a ambasadei ame
ricane. Lupte îndîrjite s-au dat 
la Tripoli unde se semnalează 
numeroși morți și răniți, in re
giunea orașului Tripoli trupele 
guvernamentale au 
luptă tancuri și alt

irgire
greu ceea ce confirmă Intensita
tea ciocnirilor. Cu toate acestea 
ele nu au reușit să alunge forțe
le populare de pe pozițiile lor. 
în regiunea văii Bekaa, controla
tă în întregime de forțele popu
lare, s-au înregistrat atacuri de 
noapte ale trupelor guvernamen
tale, dar nici comunicatul oficial 
al autorităților libaneze nu sem
nalează vreo înaintare a armatei. 
Se semnalează de asemenea lupte 
in zona localității Sidon

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: Guvernul Repu
blicii Populare Romine a numit 
pentru participarea la lucrările 
conferinței de la Geneva a ex- 
perților pentru studierea mijloa
celor de detectare a exploziilor 
nucleare pe prof. Horia Hulubei, 
doctor in fizică, membru al Aca
demiei Republicii Populare 
mine, directorul Institutului 
fizică

In
R.P.R., guvernul sovietic a co
municat guvernului S.U.A. numi
rea profesorului H. Hulubei ca 
expert din partea Republicii 
Populare Romîne pentru partici
parea la conferința mai sus men
ționată.

Ro
de

atomică.
înțelegere cu guvernul

CRIZA ȘCOLII AMERICANE
* Dl. Nixon recunoaște eșecurile științei șl tehnicii americane 

* Profesorul Wilson „analizează" * învățămintul principal: 
„Eu să trăiesc iar tu să te duci dracului /“ * Ingineri 

specialiști în... spart greve * Alexei este cu doi am înaintea 
lui Stephen * Lodge supărat de colaboratorii săi inculp

* Ce declară un tînăr de 20 de ani

să creeze aparența unei justificări 
juridice a intervenției lor

LONDRA 26 (Agerpres). Una 
din principalele teme ale presei 
engleze o constituie eventualita
tea unei intervenții militare a 
S.U.A. și Angliei in treburile Li
banului. „Ieri seara s a indicat 
eventualitatea unei intervenții ar
mate anglo-americane în războiul 
civil din Liban“ — scrie ziarul 
„Daily Herald“. După cum reiese 
din informațiile presei, conducă
torii puterilor occidentale încear
că să creeze aparența unei justi
ficări juridice a intervenției lor, 
invocînd Carta O.N.U. și, 
special, articolul 51 din Cartă.

Ei încearcă să interpreteze 
cest articol, care se referă 
dreptul la autoapărare indivi
duală sau colectivă, în așa fel ca 
și cum Carta ar permite ameste
cul în treburile Libanului, Irecîn- 
du-se peste O.N.U. și înainte de 
adoptarea de către Consiliul de 
Securitate a unei hotărîri în pro
blema Libanului.

Observatorul ziarului „Daily

Herald" 
englez
Lloyd, a refuzat la 25 iunie în 
Camera Comunelor să asigure ca 
nu va avea loc nici o interven
ție decît cu autorizarea directă 
din partea Consiliului de Securi
tate. Observatorul scrie: „După 
cît se pare președintele Șamun,

Comentariile 
presei engleze

voc că „cabinetul englez, care 
acționează în colaborare cu pre
ședintele Eisenhower, va fi poate 
nevoit să dea ordinul de a se ac
ționa fără hotărîrea O.N.U.".

O serie de ziare engleze pre
vin insistent împotriva unei in
tervenții a Angliei în treburile 
Libanului. Ziarul „Daily Mirror" 
declară cu hotărîre că „Anglia nu 
trebuie să intervină în Liban“... 
„Suezul este prea mult în de
cursul unei vieți de om“, și sub
liniază că „aventurile trebuie ex
cluse".

Lloyd și probabil, Dulles, susțin 
că dacă ei vor hotărî să pri
vească evenimentele din Liban 
nu ca pe un război civil, ci ca o 
agresiune armată a Republicii 
Arabe Unite, o intervenție arma
tă anglo-americană „nu va fi în 
contradicție cu Carta“.

Observatorul politic al ziarului 
„Daily Sketch“ declară fără echi-

Automobilele cehoslovace sînt 
deosebit de prețuite pe piața 
mondială. Fotografia noastră 
vă prezintă unul din 
turisme Skoda-440 pe 

de montaj

noüe

Principala bază a rezolvării problemei 
cipriote constă în a acorda poporului cipriot 

dreptul la autodeterminare
Declarata Comitetului Politic al Partidului Comunist 

din Marea Britanie
LONDRA 26 (Agerpres). — Co

mitetul Politic al Partidului Co
munist din Marea Britanie a dat 
publicității o declarație în legătu
ră cu planul guvernului englez în 
ce privește Ciprul.

Scopul acestui plan, se spune în 
declarație, „nu constă în asigura
rea rezolvării pașnice a problemei 
Ciprului“, ci în „menținerea insu
lei ca principală bază militară en
gleză în Orientul Mijlociu“.

Comitetul Politic subliniază 
politica guvernului bazată 
principiul „dezbină și stăpînește“ 
a provocat o mare 
relațiile dintre grecii și 
Cipru. Generații întregi

ca
Pe

încordare în 
turcii din 
ei au trăit

în bună înțelegere. Grecii din Ci
pru au dorit întotdeauna ca mino
ritatea turcă să se bucure de drep 
turi democratice și sindicale egale.

Principala bază a rezolvării pro
blemei cipriote, se spune in de
clarație, constă în a acorda po
porului cipriot dreptul la auto
determinare.

Comitetul Politic cheamă miș
carea muncitorească engleză să res
pingă planul guvernului englez ți 
să ceară organizarea unor trata
tive directe cu reprezentanții po
porului cipriot pe baza recunoaș
terii principiului autodeterminării 
Ciprului.

Dezbaterile din Camera Comunelor 
cu privire la Cipru

LONDRA 26 (Agerpres). — Joi 
după-amiază s-au deschis în Ca
mera Comunelor dezbaterile asu
pra planului guvernului britanic 
cu privire la Cipru. Luînd cuvîntul 
în numele guvernului, ministrul 
britanic al coloniilor, Lennox-Boyd 
a declarat că problema Ciprului 
constituie ,,o plagă care slăbește 
lumea occidentală și afectează u- 
nitatea Occidentului".

Politica externă 
a guvernului francez

—- Declarațiile lui Couve de Murville —
PARIS 26 (Agerpres).— Luînd 

cuvîntul la recepția oferită de A- 
sociația comentatorilor diploma
tici ai ziarelor, ministrul Aface
rilor Externe al Franței, Couve 
de Murville, a făcut o declarație 
despre politica externă a noului 
guvern francez.

Couve de Murville a subliniat 
Ia început că politica Franței ră- 
mîne neschimbată și este deter
minată în primul rînd de aparte- ocțornbrie n.r.J. ncnl-n ai la llimoa OGG î H PII i Q 12 “ _ ______

Vorbind de activitatea guver
nului De Gaulle în general, Cou 
ve de Murville a spus că acest 
guvern este de fapt „numai o 
etapă de trecere spre un regim 
care va fi instaurat spre sfîrși- 
tul anului dacă referendumul va 
da un rezultat pozitiv“ (referire 
la referendumul în problema re
formei constituției fixat pentru 5

ÏH Algeria Lupte violente între partizanii 
® algerieni și trupele franceze

ALGER 26 (Agerpres). — Co
respondentul din Alger al agen
ției Associated Press relatează că 
„în ultimele zile, în ciuda preten
țiilor autorităților franceze că in 
Algeria s-ar afirma un adevărat 
val de prietenie pentru guvernul 
De Gaulle, în întreaga țară au iz
bucnit ți au continuat lupte vio
lente“ între partizanii algerieni ți 
trupele franceze.

Corespondenții agențiilor ameri
cane ți chiar ți unele ziare fran- 
zece din Algeria recunosc că în

Lennox-Boyd a declarat că în 
ciuda respingerii planului britanic 
cu privire la Cipru, guvernul bri
tanic este hotărît să obțină apli- 
carea acestuia, afirmînd că nu ar 
exista nici o altă cale pentru Gre
cia și Turcia de a se ajunge la 
un acord asupra problemei Cipru- 
lui.

In numele opoziției laburiste a 
luat cuvîntul deputatul James 
Callanghan care s-a limitat să cri. 
tice numai anumite prevederi ale 
planului guvernului britanic. El a 
reproșat guvernului faptul că nu 
a consultat opoziția laburistă în 
legătură cu elaborarea planului.

nența ei la „lumea occidentală“, 
precum și de „interesele ei pri
mordiale în Africa de Nord și A- 
frica Neagră“.

El s-a pronunțat în continuare 
pentru o participare mai activă 
a Franței la activitatea Uniunii 
nord-atlantice atît pe plan mili
tar cît și pe plan politic,

Referindu-se la situația din Li
ban. Couve de Murville a subli
niat' că în cazul unei intervenții 
anglo-americane „Franța nu ar 
putea rămîne pasivă“ și a subli
niat că guvernul francez menți
ne un contact permanent cu 
S.U.A. și Anglia în problemele 
referitoare la Orientul Apropiat.

Declarînd că Franța nu inten
ționează să fie inițiatorul convo
cării unei conferințe la nivel 
înalt, Couve de Murville a adău
gat că Franța „dorește fierbinte 

conferințe 
mică per- 

a unul re-

convocarea acestei 
dacă există cea mai 
spectivă de Tealizare 
zultat pozitiv“.

LA CONFERINȚA GENERALA A ORGANIZAȚIEI 
INTERNAȚIONALE A MUNCII

Un act dușmănos îndreptat împotriva 
R. P. Ungare

GENEVA 26 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția MTI, 
campania împotriva Republicii 
Populare Ungare în legătură cu 
sentința pronunțată de Tribunalul 
Suprem în procesul trădătorilor 
poporului ungar — Imre Nagy și 
complicii lui — ațîțată de cercu
rile oficiale ale S.U.A. și altor sta
te occidentale a găsit ecou în 
ședința conferinței generale a Or
ganizației Internaționale a Muncii. 
In ședința din 25 iunie, reprezen
tantul american, Parker, și dele
gatul englez, Sneddon, împreună 
cu alți reprezentanți ai țărilor ca
pitaliste au „contestat“ mandatele 
delegației Republicii Populare Un
gare.

Delegații Uniunii Sovietice, 
R. S. S. Ucrainene, Poloniei. Ro-

cursul zilelor de marți ți miercuri 
au avut loc ciocniri singeroase în
tre trupele franceze ți patrioții al
gerieni in cel puțin 20 de sectoa
re din nordul, sudul, sud-vestul 
țării, precum ți în apropierea ora
șelor principale, tn regiunea mun
toasă Kabilia ți în regiunea Tlam- 
cen, în vestul Algeriei, unități 
franceze au fost hărțuite de par
tizanii algerieni suferind pierderi. 
In regiunea Tacbat, o unitate fran
ceză a căzut într-o ambuscadă su
ferind pierderi serioase.

In cursul luptelor din ultimele 
zile trupele franceze au pierdut 
60 de soldați — morți, răniți ți 
prizonieri.

7?. P. Pomină 
a fost aleasă membră 
în Consiliul 1. S. O.

HARROGATE 26 (Agerpres). — 
Intre 9 și 20 iunie a.c. a avut loc 
la Harrogate (Anglia), Adunarea 
Generală a Organizației Interna
ționale de Standardizare I.S.O.

Pe ordinea de zi a adunării ge
nerale figura alegerea președinte
lui și a trei țări ca membre în 
Consiliul I.S.O.

In urma votului, R. P. Romînă 
a fost aleasă membră în Consi
liul I.S.O. pe o perioadă de trei 
ani.

In general, omul Departa
mentului de Stat, fie ambasa
dor, secretar de legație, ori alt 
înalt funcționar, a (ost învă
țat ca toate minciunile pe care 
le debitează să fie axate pe 
ideea fundamentală după care 
„tot ce avem noi în S.U.A. e 
mai bun ca oriunde“. Dacă ar 
fi să te iei după acești oameni 
și întreaga lor propagandă, 
numai ceea ce poartă emblema 
„Made in S.U.A.“, incepind de 
la bretele ți terminind cu mo
dul de viață, constituie' ceva de 
soi ți merită a fi menținut. A- 
ceasta paralel cu denigrarea — 
bazată pe cele mai stupide ți 
ridicole minciuni — a tot ceeu 
ce se face ți vine din lumea 
socialistă.

...într-o zi însă un om de 
stat american de mare impor
tanță a tulburat viziunea di
plomatului american. La puțin 
timp după lansarea primului 
sputnic sovietic, dl. Nixon, vice
președinte al S.U.A., pe ciad 
se afla la Oklahoma City, a 
fost chestionat pe tema stadiu
lui științei ți tehnicii ameri
cane in diferite domenii. Co
respondentul a primit urmă
torul răspuns :

— In momentul de față 
S.U.A. cheltuiesc bani, mijloa
ce și energie pentru a se desă- 
vîrși... PÎNĂ LA URMĂ VOM 
AJUNGE Șl VOM ÎNTRECE 
RUSIA...

Și iată, că tot ceea ce s-a 
construit ani și ani pe tema 
supremației, supra și ultra do
minației americane, s-a spulbe
rat sub lozinca : „Pînă la ur
mă vom ajunge Rusia...“.

Cuvintele vicepreședintelui a- 
merican au fost urmate la scurt 
timp de alte recunoașteri, pri
vind cele mai diverse domenii. 
S-a constatat in unanimitate fa- 

pregnant al învăță- 
american, 
bineînțeles 

și morale 
clădit. Neliniștea < 

tă formulată s-a răspindit 
cercuri americane tot 
largi și a pus »stăpînire pe 
minți lucide. Așa se explică to
rentul de jelanii și văicăreli 
publicate sub formă de articole 
în majoritatea ziarelor și re
vistelor americane.

Un mare interes îl prezintă 
articolul intitulat, sugestiv 
„Este timpul să se încheie car
navalul“, publicat In revista 
„Life" de către scriitorul ame
rican Sloan Wilson, profesor 
la Universitatea din Bufallo. 
Remarcile sale asupra fenome
nelor decăderii școlii actuale 
americane sînt extrem de gră
itoare. „Faptele care indică 
criza școlii din S.U.A.— scrie 
el — sînt la îndemîna oricui 
și este îngrozitor să privești la 
ele. în primul rînd s-a arătat 
că un procent surprinzător de 
rnic de elevi ai școlilor secun
dare și superioare studiază o- 
biectele care sînt fundamenta
le“. Constatarea atît de dezo~ 
lantă arată că numai 12,5 la 
sută dintre elevi învață mate
matici superioare și numai 23 
la sută dintre ei studiază fi
zica. „Mai puțin de 15 la sută 
dintre elevii noștri învață o 
limbă străină modernă“.

Ai tot dreptul să te întrebi: 
cu ce se ocupă în linii mari 
învățămintul 
cunoștințele 
predate unui 
redus de 
același profesor american aflăm 
că în școala americană se pre
dau un mare număr de materii 
care n-au nimic comun cu 
știința, referitoare la teme inu
tile și stupide. Păcat că sus-

numitul profesor nu 
nează șirul materiilor 
este îmbuibat capul școlurilor ți 
care urmăresc in mod preme
ditat ți direct să-i închidă 
ochii in fața realităților grave 
din Statele Unite, săi trans
forme in unelte docile in mâi
nile marilor capitaliști.
^Întregul invățămint ameri

can in loc să fie profilat In 
sensul de a da tinerilor pro
funde cunoștințe, de a le dez
volta intelectul, caută să pro
ducă in serie indivizi gata să 
facă orice, pentru a realiza, 
după cum se exprima un psi
holog american, sloganul „Eu 
să trăiesc, iar tu să te duei 
dracului“. Analizind chiar și 
sumar programul de învăță
mânt al unui institut superior 
american — cum e de pildă 
Institutul tehnologic din Mas- 
sacliussets, apare evident că se 
urmărește în mod brutal ca 
viitorul inginer să fie un om 
plin de superstiții, încărcat cu 
concepții idealiste ți in gene
ral ușor de manevrat. La In
stitutul 
pentru 
matică 
acordă 
timp, in timp ce 
soiul de materii intitulate pen
tru a deruta, 
pildă 
zofia

mențio- 
cu care

in mod brutal ca

tehnologic 
pregătirea j 
a viitorului 
numai 54,9 i

; amintit, 
fizico-mate- 
inginer, se 

la sulă din 
pentru tot

„sociale“, ca de 
religia, met>afizica, filo- 

ideilor, prin care se pro-

idealismul și misticismul
limentul 
alintului 
datorat 
sociale 
este

faliment 
bazelor 

care 
odn- 

in 
mai

pe

american dacă 
fundamentale sînt 

număr atît de 
tineri ? De la

P«gă 
obscurantist, se acordă 45,1 la 
sută din programul de studiu. 
Și apoi, în învățămintul ame
rican, in programul de studiu 
poate fi introdusă orice mate
rie ți orice obiect de cercetare 
care este dorit de către un a- 
numit grup financiar, lată așa 
dar cum se explică faptul că 
aproape jumătate din timpul 
de studiu, un viitor inginer ți i 
irosește cu metafizica ți reli
gia, in loc să fie îndrumat pe 
calea cercetărilor ți cunoașterii 
uriașelor realizări ale științei 
contemporane, pe calea însușirii 
metodelor științifice, materia
liste de cercetare. Cu alte cu
vinte știința și uteattsmul, deși 
se exclud reciproc, fac casă 
bună, „se împletesc" in școlile 
de invățămint din Statele U- 
nite. E și normal ca de pe 
băncile acestor institute să iasă 
de multe ori ingineri specialiști 
in... biblie ori in spartul greve
lor, ți mai puțin pregătiți pen. 
tru specialitatea consemnată pe 
diplomă.

Ar mai fi de relatat faptul 
că profesorul american lEilson 
„scapă“ să amintească de un a- 
semenea fenomen esențial cum 
e militarizarea invățămintului, 
care urmărește să pregătească 
din tineret, în mod deschis, 
carne de tun menită a fi sacri
ficată pentru interesele cercu
rilor ultra-colonialiste 
cane.

Profesorul caută ți 
cauze ale ineficienței școlii 
mericane. Din păcate însă 
optica sa este deformată de 
psihologism, de căutarea cauze
lor în capul oamenilor și nu 
in condițiile vieții lor de zi cu 
zi. Intr-un lung pomelnic sini 
acuzați de deformarea tinere
tului american în primul rînd 
elevii ți studenții „care sint 
prea leneți, care nu vor să 
facă eforturi pentru a învăța“,

nu 
ar

ameri-

unele
a-

profesorii americani, „care 
corespund muncii pe care 
trebui s-o îndeplinească", pă-

mîniei, Bulgariei, care au luat 
cuvîntul în cadrul conferinței, au 
demascat adevăratele scopuri ale 
organizatorilor „contestațiilor" pri
vind mandatele delegaților unguri, 

împotriva infirmării mandatelor 
delegației ungare, în afara țărilor 
socialiste, au votat delegații In
diei, Republicii Arabe Unite, Bir- 
maniei, Pakistanului și altor state.

Delegații guvernamentali ai mai 
multor țări (Afganistan, Austria, 
Finlanda, Columbia, Japonia și al
tele) s-au abținut de la vot.

Totuși, contrar dreptului inter
național și statutului O.I.M., ini
țiatorii propunerii rușinoase de a 
infirma mandatele delegației R.P. 
Ungare au reușit să-și ajungă 
scopul.

BERLIN.
Germane, Wilhelm Pieck, 
mit pe Georg Stibi, fost 
sador in R.P. Romînă, in postul 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. D, Germane 
în R. Cehoslovacă.

LONDRA 26 (Agerpres). — 
După cum se anunță din Wel- 
lington (Noua Zeelandă) ilustrul 
violonist sovietic D. Oistrah a dat 
la 24 iunie în acest oraș un con
cert, fiind acompaniat de orche
stra națională. Concertul s-a bu
curat de un succes deosebit.

LONDRA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 25 iunie la 
Universitatea din Oxford s-a con
ferit unui grup de persoane di
plomele de onoare ale acestei uni
versități.

Președintele R. D.
a nu- 
amba-

Compozitorului sovietic Dmitri vint — trupele guvernamentale 
Șostacovici i »-a conferit diploma își continuă ofensiva împotriva 
de doctor în muzică al Universi- ultimelor rămășițe ale trupelor 
tații din Oxford. rebele din Celebesul de nord.

imuimi
DJAKARTA. Un purtător de 

cuvînt al Oficiului de informații 
al armatei indoneziene a anunțat 
în după-amlaza de 26 iunie că 
trupele guvernamentale au ocu
pat în întregime orașul Menado, 
principalul din ultimele centre 
de rezistență ale rebelilor din 
Celebesul de nord. In același timp 

— a anunțat purtătorul de cu-

MOSCOVA. — La cinematogra
fele din Moscova a început pre
zentarea noului film documentar 
în culori „Orientul Arab în artă 
și monumente de cultură" creat de 
studioul de filme documentare din 
Moscova.

CAIRO. — La 25 Iunie pe aero
dromul Almaza a avut loc cere
monia predării avionului „IL-14“ 
oferit în dar de guvernul sov.ietlc,

președintelui Republicii Arabe U- 
nite, Gamal Abdel Nasser.

PARIS. — După cum transmite 
corespondentul agenției France 
Presse, tn seara de 24 Iunie, 26.000 
de mineri din bazinul carbonifer 
Liège au declarat grevă. La 25 
iunie, greva a continuat.

OSLO. — La Oslo s-a deschis 
marea expoziție sovietică „Atomul 
tn slujba păcii".

VILNIUS. - In 
început construirea 
uzine de aparataj 
ziune și de televizoare din 
publicité Baltice.

PARIS. — France Presse a- 
nunță că miercuri noaptea au 
fost confiscate publloațiilei 
„France Observateur“ șl „Ex-1 
press". împotriva lor s-a In-J 
tentat o acțiune tn Justiție.

Lituania a 
celei mai mari 
pentru televi- 

Re-,

rinții ș.a.m.d. Se caută apoi ex
plicația în fel de fel de „ex
perimente“ pedagogice hazar. 
date. Numai explicația de con
ținut — aceea că școala a- 
mericană este pe măsura socie
tății contemporane americane, 
în care domnește capitalismul 
parazitar cu toate efectele sale, 
profesorul JFilson nu o caută.

Să-l lăsăm insă pe Wilson în 
jelaniile și căutările sale inu
tile...

Intr-un număr al aceleiași 
reviste este publicat un amplu 
reportaj fotografic intitulat 
„criza din invățămint“. Pu
blicului american îi sînt 
prezentați comparativ un elev 
american Stephen Lapekas din 
Chicago și un elev sovietic, 
Alexei Kutkov din Moscova, a- 
rnîndoi in vârstă de 16 am. 
Reportajul arată în mod con
cludent că ceea ce se cere ele
vului american este foarte pu
țin față de ceea ce învață ele
vul sovietic. „Stephen, invajă. 
anul acesta engleza, istoria A- 
mericii, geometrie și biologie, 
cursuri destul de respectabile, 
dar la un nivel mult mai scă
zut de cît al lui Alexei. Pre
gătirea intelectuală care i se 
oferă este modestă. La engle
ză, de exemplu, elevii rareori 
se obosesc cu citirea cărților 
indicate și uneori fac referate 
despre cărți pe baza unor co
micsuri care le rezumă“. Pînă 
în cele din urmă reporterul 
este nevoit să tragă concluzia 
că deși ambii elevi sînt îd 
aceeași clasă, din punct de ve
dere al studiilor, Alexei este 
cu doi ani înaintea lui Ste 
phen. „De exemplu el a citit 
la cursul de literatură engleză 
pe Shakespeare și pe Shaw în 
timp ce Stephen de-abia a 
terminat o carte de Steveuson".

Urmările pe care le are cri
za invățămintului american se 
vădesc in multiple feluri. As
tăzi, omul Departamentului de 
Stat al S.U.A., care este plătit 
pentru a face propagandă, ți-a 
mai domolit ceva elanul atunci 
cind vorbește despre invăță
mint, știință, tehnică. Există 
un număr prea mare de dome, 
nii in care americanii au (ost 
lăsați în urmă de către sovie
tici, pe care lumea le cunoaște 
bine și care-i obligă pe diplo
mații americani să-ți tempere
ze vocabularul și gesturile im
presionante propagandistice.

De oliței, 
de pregătirea tine,','',--(? ~ 
răsese băncile școli 
taților americane a . . esla- 
t-o mai deunăzi însuți Henri 
Cabol Lodge, umbra lui Oul- 
Ies, reprezentantul permanent 
al S.U.A la O.N.U., vehemen
tul apărător al modului de via
ță american. Ce-l nemulțumește 
pe acest bărbat de stat ameri
can l* Dl. Lodge deplînge fap
tul că in școlile americane nu 
se învață limbi străine. Aceste 
cuvinte le spune privind cu 
coada ochiului spre invățămin- 
tul sovietic. „Nu trebuie uitat 
că în Uniunea Sovietică fie
care elev trebuie să învețe o 
limbă străină vreme de 6 ani 
și că se învață limbi străine și 
în universități“. Este ușor de 
înțeles focul d-lui Lodge, care, 
după cum singur o recunoaște 
în „New York Herald Tribu
ne“, are drept colaboratori oa
meni inculți, nepregătiți, care 
nu știu nici măcar unde vine 
pe hartă Indonezia, dar care în 
schimb sint reprezentanții dl- 
recți ai marilor monopoluri.

Mai este oare nevoie de tras 
vreo concluzie ? Înseși cuvin
tele unor importanți oameni a- 
mericani dovedesc că ÎNVĂȚA- 
M1NTUL IN LUMEA CAPI
TALISTA POARTA DIN PLIN 
PECETEA ACESTEI LUMI Șl 
SE AFLA IN PLINA CRIZA.

Exact aceeași idee rezultă ți 
din scrisoarea unui tînăr de 20 
de ani publicată recent in zia
rul „New York Post“: „în 
școală ni se predau lucruri fără 
rost pentru mai tirziu. Pregă
tirea intelectuală e desconside. 
rată, deci elevii pierd stimu
lentul de a invăța. Dacă în 
tr-adevăr vreți să evitați cri
mele făptuite de tineri, dați ti
nerilor ceva important ca per
spectivă... Arătați-le că viața 
nu este cîți bani poți să cîștigi 
ci pacea și dragostea între po
poare. Poate că dacă ați da ti. 
neretului altceva decît toate 
perspectivele acestea de război, 
altceva decît ură, prejudecăți 
și murdărie, nu am avea toate 
aceste crime“.

CAROL ROMAN
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